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Se você tem o hábito de só 
olhar as coisas superficialmente, 
certamente terá uma visão estreita 
de quase tudo. Ao contrário, se você 
se permitir olhar ao redor e perceber 
o valor das pessoas e o significado das 
coisas, verá o trabalho e a vida com 
outros olhos. 

Esse olhar ao redor buscando 
significados, faz parte da nossa cultura. 
Acreditamos que a força do trabalho 
coletivo e a integração cada vez maior 
com os participantes da Fundação, 
são alguns dos pilares da sua solidez. 
Para construí-los é preciso mais 
que boa vontade, é preciso método, 
conhecimento, organização, técnica e 
disciplina. A partir de agosto do ano 
passado a CompesaPrev começou a 
viver uma nova etapa da sua história 

com a contratação da Deloitte, uma consultoria referência em gestão. O trabalho vai durar um ano e abrange uma lista de 
análises, diagnósticos e sugestões de melhorias de processos e otimização das equipes em todas as áreas da Fundação.
Ações que vão desde a identificação de riscos, mapeamento e reorientação de processos até a sugestão de estrutura de 
governança e gestão. Isso tudo aumenta a nossa responsabilidade, mas aumenta também as oportunidades de crescimento 
e realização profissional da nossa equipe. Estamos construindo há muitas mãos, uma Fundação mais moderna e bem 
estruturada, pronta para vencer os grandes desafios de um setor em constante evolução. Pronta para exercer plenamente 
a sua verdadeira vocação: servir e assistir os participantes com resultado, desempenho, segurança e excelência.

Diretoria Executiva

Ar.. .,. 

VOCE JA CONHECE 
NOSSO NOVO SITE? 

Faz parte da politica da CompesaPrev facilitar o envio das informa�oes 
aos nossos associados. Nasso nova site reune de forma moderna e 
pratica, todas as informa�oes uteis referentes aos servi�os oferecidos 
pela Funda�ao. Alem de ter tambem o nova guia medico e o "simulador 
de contribui�ao dos pianos de previdencia e saude" para quern ainda 
nao e participante da Funda�ao. 

\. (at) 3366-✓414/ 7434 / :J419 • comunicac.ao@compes;iprev.com.br O Segund.:i<l Sext.il I 08:00h a:. 16:JDh f ii 

NossaVisao 

Ser reconhecida por sua comprovada excelencia 
na gestao dos pianos de previdencia e assistencia. 

. . . . . 

SERVl<;OS E 
INFORMA<;OES 

WWW.COMPESAPREV.COM.BR ·• 

�,i Com esaPrev
Fundac;ao Compesa de Previdencia e Assistencia 
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O carnaval é mais do que uma 
festa popular. É um estado de espírito. 
E para falar dessa paixão pela folia 
ninguém melhor que Norma Ferraz. 
Ela que já se aposentou da Compesa, 
continua ligada na Companhia através 
do seu maior símbolo cultural: o Bloco 
Gota D’água. Norma é um exemplo 
perfeito do que significa o tal espírito 
carnavalesco. Por esse motivo ela foi 
escolhida para ser a entrevistada desta 
edição da Revista Compromisso.
Quando começou sua história com o 
carnaval? 

Norma Ferraz - Minha primeira 
fantasia de carnaval foi de marinheiro, 
eu tinha 1 ano e meio. Naquele tempo 
os blocos vinham cumprimentar a Rádio 
Clube que era na Cruz Cabugá, e meu 
avô morava ali. Então, à tardinha, a 
gente se fantasiava, meu avô sentava 
na calçada e nós víamos os blocos 
passarem. Foi daí que fui tomando 
gosto e me apaixonando pelo carnaval. 
Algum ano você já deixou de brincar 
o carnaval? 

NF - Nunca deixei de brincar 
carnaval. Graças a Deus as minhas 
perdas familiares elas aconteciam 
sempre seis meses antes do carnaval. 
Eu sempre achei o seguinte, não é o fato 
de eu ir brincar carnaval que diz que eu 
não tenho sentimento pela perda. 
Qual a sua ligação com o bloco Gota 
D’água? 

NF - Quando comecei a trabalhar 
na Compesa, conheci um grande folião, 
Jaime Meira. Djalma Paz já tinha fundado 
o bloco que ainda não tinha nome. 
Depois é que veio o nome Gota D’água, 
que em 2019 está fazendo 38 anos. Pode 
se dizer que é o único bloco de empresa 
que está resistindo a tudo, por que o 

da Celpe acabou, o que era do Bandepe 
acabou, mas a gente continua. Antes 
o bloco brincava nas dependências da 
Compesa, foi Jaime que sugeriu ir pra 
rua e de lá prá cá não parou mais. Eu 
hoje estou afastada da Compesa, mas 
não deixo de prestigiar o bloco. 
Você gosta de se fantasiar? 

NF - Já me fantasiei de Cirandeira, 
homenageando Lia de Itamaracá, 
palhaço mambembe, mas a fantasia 
me imortalizou no Gota Dágua foi a de 
Chacrinha em 2001. O Carnaval é uma 
festa que você com ou sem dinheiro, 
tendo fantasia ou não, tendo companhia 
ou não, você brinca. 
Qual a passagem mais curiosa dos 
seus carnavais? 

NF - Existe um bloco em Olinda 
fundado por um médico que tem um 

ritual: quando a orquestra para de 
tocar bruscamente, todos tem que se 
acocorar. Só pode se levantar quando a 
orquestra volta a tocar. Se a orquestra 
recomeça e você não se levanta, leva 
uma cutucada no traseiro. Um dia fui 
intimada a conhecer esse bloco, como 
tenho um joelho operado, não tinha 
estrutura física pra baixar e levantar 
tantas vezes repetidas. Resultado, 
acompanhei todo o desfile do bloco me 
arrastando pelo muro. 
Por que o carnaval do Recife é 
especial? 

NF - No Brasil existe hoje 3 
carnavais na minha concepção: o 
carnaval do turista, para encher a vista, 
é o do Rio de Janeiro. O Carnaval fardado, 
que o carnaval dos abadás de Salvador. 
E tem o Carnaval que você brinca sem 
dinheiro, sozinho ou acompanhado que 
é o do Recife, que chama à atenção de 
todo mundo que vem brincar aqui. 
O que você sente quando brinca o 
carnavial? 

NF - É você estar livre da 
gravata e de tudo aquilo que o ano 
inteiro tem que seguir aquela linha. 
É alegria, felicidade, vida, com meus 
65 anos. Tenho disposição pra 
acompanhar um bloco. Não preciso 
de bebida. É coisa pra quem gosta.  
É alegria, é estar no meio da multidão 
com todo aquele colorido e pensar, 
como é bom estar vivo para ver tudo 
isso! 
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O filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C), sabiamente, 
afirmou que a velhice não deveria ser entendida como uma 
doença, pois não é algo contrário à natureza. Atualmente, 
o envelhecimento humano é definido como um processo 
gradual, universal e irreversível, que acelera na maturidade 
e que provoca uma perda funcional progressiva no 
organismo. O envelhecimento acarreta alterações — físicas, 
psicológicas e sociais — naturais ao organismo. Há mudanças 
no aspecto fisiológico, como a redução da massa muscular, 
força e função muscular, rigidez das articulações, perda de 
massa óssea, redução da flexibilidade e do equilíbrio, entre 
outras. O envelhecimento também é marcado por processos 
degenerativos do sistema nervoso, como o declínio do 
desempenho cognitivo (relativo à memória, atenção, tomada 
de decisão etc.), que se inicia em média a partir dos trinta 
anos.

No Brasil, em 1950 a população idosa era de 
aproximadamente 2 milhões, e correspondia a 4,1% da 
população total. Em 2000 aumentou para 14,5 milhões, e 
passou a corresponder a 8,6% da população total. Estima-se 
que em 2025, a população brasileira atinja os 33 milhões, 
ou 13% da população. Entre os fatores que vêm contribuindo 
para o aumento da população idosa estão: as inovações 
tecnológicas, inovações na educação e no lazer, melhores 
condições de trabalho, fatores, culturais, políticos e 

econômicos e os avanços na medicina, da prevenção ao 
tratamento. 

Embora o processo de envelhecimento não possa 
ser revertido, evidências atuais indicam que esse processo 
pode ser acelerado ou desacelerado, dependendo de 
fatores ambientais ou comportamentais. Alguns desses 
fatores são imutáveis, ou difíceis de serem alterados, a 
exemplo da genética. Outros fatores são modificáveis, e 
estão relacionados ao estilo de vida, resultando na melhor 
qualidade do envelhecimento e aumento da longevidade. 
Entre os fatores modificáveis estão: a nutrição adequada, o 
não tabagismo e a ingestão exagerada de bebidas alcóolicas, 
rede social de suporte (relacionamentos), e atividades 
físicas e mentais, diárias, agradáveis e estimulantes, que 
representam o que mais se aproxima de um “antídoto” para 
os efeitos do envelhecimento.

Atividade física e aptidão física estão associados ao 
bem-estar, à saúde e à qualidade de vida das pessoas em 
todas as idades, principalmente na meia-idade e na velhice, 
quando os riscos potenciais da inatividade se materializam. 
Os benefícios da atividade física, dos exercícios ou prática 
esportiva, estão classificados como benefícios fisiológicos, 
psicológicos e sociais. Tais benefícios podem ser imediatos 
e de médio prazo.

 Veja alguns exemplos na tabela a baixo:

ATIVIDADES MAIS APROPRIADAS E COM 
MENOR RISCO A PARTIR DOS 60 ANOS.  

As capacidades relativas à 
aptidão física que melhor se relacionam 
com a promoção da saúde incluem a 
aptidão cardiorrespiratória (função 
cardíaca e pulmonar); força muscular, 
flexibilidade e mobilidade articular; 
equilíbrio e agilidade. Para beneficiar a 
saúde e promover um envelhecimento 
saudável, a ciência e o bom senso 
indicam que os exercícios devam ser 
praticados com moderação.

A melhoria da função 
cardiorrespiratória pode ser obtida 
com atividades aeróbias, aquelas 
contínuas, que elevam o ritmo da 
respiração e os batimentos cardíacos, 
mas que podem ser mantidos por 
cerca de 30 minutos. Exemplos dessa 
atividade são a caminhada, o ciclismo 
de lazer, a natação, a dança etc. 
O recomendado é a atividade seja 
realizada por 30 minutos ou mais por 
dia, na maioria dos dias da semana.

Para manter a força muscular e 
o equilíbrio, deve-se incluir atividades 
como levantar e carregar objetos 
(observando a posição correta) ou 
fazer exercícios com pesos, podendo 
usar o peso do próprio corpo com 
ações contra a gravidade, por exemplo 
subir escada.

A flexibilidade ou mobilidade 
das articulações pode ser mantida com 
exercícios de alongamento, de forma 
suave, movimentando as partes do 
corpo de forma lenta até o limite (sem 
dor) da amplitude das articulações. 
Esses exercícios simples de serem 
realizados, e que não necessitam de 
equipamentos, podem ser realizados 
diariamente. Eles facilitam os 
movimentos corporais, permitem 
movimentos mais ágeis e previnem 
lesões musculares e articulares. São 
exercícios fundamentais para prevenir 
as lesões por esforço repetitivo (LER) 
e por postura inadequada no trabalho.
Resumindo, atitudes comportamentais 
que promovam a melhor qualidade 

de vida representa dignidade para a 
pessoa que envelhece. Portanto, seja 
ativo! 

BENEFÍCIOS AÇÃO EFEITOS

Fisiológicos
Imediata Controle dos níveis de glicemia; qualidade do sono

Médio prazo Menor risco de doenças, principalmente cardiovasculares

Psicológicos
Imediata Redução dos níveis de ansiedade e controle do stress

Médio prazo Melhor saúde mental e menor risco de depressão

Socias
Imediata Idosos mais seguros de si; melhor integração social

Médio prazo Funções sociais preservadas; rede social e cultural ampliadas

ELE PODE ACELERAR OU DESACELERAR, SÓ DEPENDE DE VOCÊ.

Margem de segurança ≥ 10 mm 

DRENAGEM LINFÁTICA
FISIOTERAPIA EM PEDIATRIA
FISIOTERAPIA OBSTETRÍCIA
FISIOTERAPIA UROGINECO
TRAUMO ORTOPEDIA
ACUPUNTURA

Melhore sua 
qualidade 
de vida.

PSICOLOGIA
NUCTRICIONISTA
FONOAUDIOLOGISTA
T.O (TERAPIA OCUPACIONAL)
RPG (Redução Postural Global)

Rua Visconde de Suassuna, 430 - PRÓXIMO AO SENAC
97109-5552   /  3090-3990  

SAÚDE • Envelhecimento Matéria exclusiva para a revista Compromisso, escrita por Aldemir Teles, professor da UPE e Mestre em Neurociências pela UFPE.

Professor Aldemir Teles
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A partir desta edição damos inicio a uma série que trata 
dos direitos e deveres dos associados do CompesaSaúde. 
Uma forma que o plano encontrou para esclarecer dúvidas e 
informar sobre os serviços disponíveis para os associados. 

AUTORIZAÇÃO DE EXAMES

 Pensando em facilitar para aqueles que possuem 
dificuldade em se deslocar para o CompesaSaúde, o plano 
disponibiliza o envio da solicitação de autorização por email 
e pelo site. Veja como: 

Autorização por email

Exame médico/hospitalar: 
E-mail: autoguia@compesaprev.com.br 

Exame odontológico 
E-mail: autoguiaodontologica@compesaprev.com.br 

Nos dois casos é preciso encaminhar a requisição 
médica, o código da carteira de quem vai realizar o 
procedimento e onde será realizado o exame. 

Autorização pelo Site 

No www.compesaprev.com.br, em Planos de Saúde, 
item “autorização de guias” é possível preencher um 
formulário no item “e-mail” anexando a requisição médica 
ou odontológica. 

REVALIDAÇÃO DE GUIAS E MUDANÇA DE PRESTADOR 

As guias de exames e procedimentos tanto médicos 
quanto  odontológicos, possuem validade de 30 dias. Se 
estiver próximo deste prazo e seus exames/procedimentos 
não conseguiram serem feitos nesse período, procure a 
equipe de  atendimento  para fazer a revalidação. Já para 
mudança de prestador, pode ser feito a qualquer momento. 
Saiba como fazer: 

Revalidação de Guias

Podem ser presencial ou encaminhadas para o 
atendimentocompesasaude@compesaprev.com.br, 
identificando no assunto: REVALIDAÇÃO DE GUIA.

No caso de revalidação é importante além de 
encaminhar a guia, mandar também o requerimento médico 
ou odontológico. 

Mudança de Prestador 

Pode ser presencial ou pode ser encaminhada 
para o atendimentocompesasaude@compesaprev.com.br, 
identificando no assunto: MUDANÇA DE PRESTADOR. 

Atenção: não esqueça de informar no email o novo 
prestador, onde será realizado o procedimento.

REFEIÇÕES PARA ACOMPANHANTES 

Desde primeiro de fevereiro, o CompesaSaúde está 
cobrindo às três refeições (café da manhã, almoço e jantar)

para os acompanhantes do beneficiário internado 
nos hospitais credenciados, desde que este tenha menos de

18 anos ou seja maior de 60. Esse benefício é extensivo 
a todos os planos oferecidos pelo CompesaSaúde (I, II e III) e 
foi decidido pela Diretoria Executiva com intuito de atender 
a uma solicitação dos próprios beneficiários. Após estudo 
apresentado pelo Atuário do Plano, de que essa concessão 
não causaria prejuízo ao equilíbrio financeiro do Plano, ela 
foi autorizada. 

BOLETO COMPESASAUDE

 Os associados que não receberam o boleto de 
pagamento do CompesaSaúde pelos Correios, podem estar 
cadastrados como solicitantes de Débito Direto Autorizado-
DDA, um serviço oferecido pelos bancos, que permite a 
suspensão do recebimento de boletos em papel, para que os 
boletos emitidos pelas instituições financeiras sejam vistos 
de forma eletrônica nos Terminais de Autoatendimento, pela 
‘internet’ ou pelo celular. Quem se encontra nessa situação, 
pode procurar qualquer banco em que possua conta corrente 
e  solicitar o cancelamento do Débito Direto Autorizado-DDA.

Uma opção para quem não quer esperar receber pelos 
Correios é entrar no www.compesaprev.com.br, clicar em 
“Boleto de Saúde” ou “2ª via de boleto”, inserir o login (Código 
do usuário que fica no verso da carteira do plano) e a senha 
(se for primeiro acesso, CPF e dia, mês e ano de nascimento 
com os quatro dígitos). A partir do dia 20 de cada mês, o 
documento com vencimento para dia 15 do mês subsequente 
já fica disponível para impressão.

No dia 26 de fevereiro de 1987,  
nascia a Fundação Compesa 
de Previdência e Assistência-
CompesaPrev, a previdência. 
complementar da Compesa. 
Criada para contribuir com a 
qualidade de vida e bem estar 
dos seus participantes no 
momento da aposentadoria, 
a CompesaPrev iniciou suas 
atividades em uma pequena 
sala perto da diretoria 
administrativa da Compesa. 
Atualmente, a Fundação tem 
sede própria e uma nova 
estrutura organizacional. A 
entidade foi se moldando aos 
novos tempos. Inauguramos 
um novo posto de atendimento 
na Compesa no prédio vintage, 
mudamos a nossa logomarca, 
recebemos um prêmio da 
Unidas, temos um site moderno. 
São essas mudanças que 
fazem a diferença em nossa 
instituição. Tudo isso, são frutos colhidos ao longo dos anos, desta forma, identificamos que estamos no caminho correto.

COMPESASAÚDE • Direitos e deveres COMPESAPREV • 32 anos

ATENÇÃO! 
Com o investimento no novo site e na melhoria dos 
sistemas, em breve, a Equipe de Atendimento tanto 
da RMR, quanto do interior, não poderão mais enviar 
os boletos por e- mail, informando ao associado como 
acessar pelo site, bem como reforçando a importância 
de se ter um e-mail para ser inserido no cadastro. 
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Quais são os objetivos / benefícios 
da educação financeira?

Mario Bobadilla - O objetivo 
maior da Educação Financeira é levar 
até você conhecimentos suficientes 
para que tenha condições de 
administrar uma das coisas que mais 
impactam na sua vida, o dinheiro. Na 
Educação Financeira 3 palavras são 
indispensáveis: objetivo, disciplina e 
paciência.

Objetivo: mesmo que você 
seja uma pessoa poupadora, se não 
tiver objetivos bem definidos que 
o “obrigue” a fazer sobrar dinheiro 
e investir todos os meses, acabará 
gastando em alguma coisa supérflua.

Disciplina: porque se você 
se compromete a guardar todos os 
meses, por exemplo, 500 reais, para 
sua aposentadoria ou para a compra 
de algum bem caro, deverá fazê-lo 
durante alguns anos.

Paciência: porque não será em 
2 ou 3 anos que ficara rico, precisará 
deixar os juros compostos fazerem 
seu belo trabalho durante alguns anos. 
Depois de 4 ou 5 anos você irá começar 
a ver seu dinheiro se multiplicar de 
forma exponencial.

“O talento e a inteligência geram 
dinheiro. O dinheiro sem Educação 
Financeira acaba depressa”.
Caderneta de poupança é o melhor 
investimento para quem está 
aposentado?

MB - A Caderneta de poupança 
não é considerada investimento no 
mercado financeiro. Quem tem dinheiro 
na poupança costuma justificar como 
supostas vantagens: “invisto porque é 
mais seguro” ou “posso tirar a qualquer 
hora”. 

Esses argumentos são 
facilmente desarmados, por quem tem 
um mínimo de conhecimento sobre 
investimentos. A segurança pode ser 
comparada a outros produtos como 
CDBs, LCIs, LCAs, pois, eles tem as 
mesmas garantias da poupança. Já 
a liquidez da poupança é  uma meia 
verdade. Ao mesmo tempo que ela 
permite retiradas a qualquer momento, 
penaliza o investidor que precisa fazer 
saques com urgência, por que  só paga 
juros no aniversário, ou seja, depois de 
30 dias do depósito. Sempre de 30 em 
30 dias.

Outras alternativas são os 
papeis dos Títulos Públicos como 

o Tesouro Selic ou IPCA+ que pode 
chegar a render até 3 vezes e são 
mais seguros do que qualquer produto 
de banco. Temos as ações, que com 
uma boa estratégia podem alcançar 
rendimentos anuais de 21%. Bem mais 
do que os 4,5% da poupança.
Depois de aposentado vale a pena 
investir na compra de um imóvel? 
Para deixar  para o filho(a) por 
exemplo?

MB - A resposta dessa pergunta 
esbarra em duas crenças limitantes 
que o brasileiro tem. Uma delas é a de 
deixar alguma herança para os filhos 
e a outra a da compra de um imóvel. 
Do meu ponto de vista, a melhor 
herança que podemos deixar para os 
nossos filhos são a educação escolar e 
principalmente a educação financeira. 
Mesmo que você deixe uma fortuna 
para seus filhos, se eles não souberem 
administrarem o próprio dinheiro, essa 
fortuna irá desaparecer em alguns 
anos.  Já em relação à compra do 
imóvel, a realidade é que custam muito 
caro, e a maioria não possui recursos 
suficientes para comprar à vista. 
Resultado, precisam financiar em 20 ou 
25 anos, chegando a pagar dois imóveis 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

para ter apenas um. Se você pegar esse 
dinheiro e investir em Títulos Públicos, 
Ações, Fundos Imobiliários, CDB de 
pequeno banco, com os juros que irá 
receber, poderá pagar o aluguel da 
casa que iria comprar e ainda sobraria 
algum dinheiro.
Quais os melhores investimentos 
para quem vive somente da 
aposentadoria?

MB - Quem já está aposentado 
não pode se dar ao luxo de perder 
dinheiro. Existem ótimas opções para 
quem quer investir e aumentar o valor 
da sua aposentadoria. Um deles são os 
Títulos Públicos do Tesouro Direto, por 
exemplo, os papeis que pagam juros 
semestrais, como os IPCA+ e os Pré-
fixados, que pagam juros a cada seis 
meses. 

Você pode comprar títulos 
com vencimentos diferentes. Existem 
papeis que pagam juros em janeiro 
e julho, outros em março e agosto, 
maio e outubro, ou seja, quase todos 
os meses você terá dinheiro pingando 
na sua conta. Além claro, ações de 

empresas sólidas com bom potencial 
de valorização precisam fazer parte 
da sua carteira.  Minha sugestão para 
quem já está aposentado é ter entre 

80 e 90% do capital em Renda Fixa e 
20 a 10% em Ações. Esse percentual irá 
depender do seu perfil investidor e da 
sua tolerância ao risco.

O Consultor Mario Bobadilla é engenheiro mecânico com 
MBA em Gestão Empresarial e Curso de Consultor Financeiro 
no Instituto Coaching Financeiro/SP e com mais de 20 anos 
de experiência em empresas multinacionais. Sua paixão 
pelas finanças pessoais vem desde a adolescência, e hoje 
ele se dedica exclusivamente a ajudar pessoas e famílias a 
alcançarem a tão sonhada independência financeira.

Suas palestras e cursos têm como objetivo preparar 
as pessoas a organizar suas finanças, a mudar sua 

relação com o dinheiro e garantir renda extra 
com investimentos mais rentáveis que os 
usualmente adotados pela maioria das 
pessoas.

O consultor concedeu a seguinte 
entrevista a revista Compromisso:
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Investimentos – Dezembro 2018 - Plano BD (Benefício Definido)

(1) Fundos de Investimentos e Títulos Públicos Federais; (2) Fundos de Ações; (3)  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) 720.403.083,88 92,31% 0,41 9,91

Renda Variável (2) 41.315.721,26 5,29% 0,06 16,10

Imóveis (3) 4.701.073,83 0,60% -14,09 -7,45

Empréstimos (4) 13.979.485,26 1,79% 0,32 11,09

Total da Carteira 780.399.364,23 100% 0,30 10,49

Meta Atuarial (5)
(INPC + 5, 125% a.a.) - - 0,17 8,87

Evolução de associados do Plano de Previdência (set/2018 a jan/2019)
Mês Ativos Aposentados Pensão Autopatrocinado BPD TOTAL

SETEMBRO 2779 1703 730 33 20 5265

OUTUBRO 2783 1701 731 31 20 5266

NOVEMBRO 2786 1698 733 31 21 5269

DEZEMBRO 2786 1695 736 31 21 5269

JANEIRO 2779 1698 736 31 21 5265

Evolução dos Associados Plano de Saúde
Planos I e II  (set/2018 a jan/2019)

Mês Titulares Dependentes Agregados Total

SETEMBRO 3113 4384 885 8382

OUTUBRO 3109 4382 887 8378

NOVEMBRO 3106 4358 897 8361

DEZEMBRO 3103 4355 898 8356

JANEIRO 3100 4353 896 8349

Evolução dos Associados Plano de Saúde 
Planos III (set/2018 a jan/2019)

Mês Titulares Dependentes Agregados Total

SETEMBRO 543 600 - 1143

OUTUBRO 547 608 - 1155

NOVEMBRO 557 620 - 1177

DEZEMBRO 564 636 - 1200

JANEIRO 573 645 5 1223

Receitas e Despesas CompesaSaúde 
 Planos I e II (set/2018 a jan/2019)

Mês Receitas R$ Despesas R$

SETEMBRO    5.346.710,91    5.790.672,00 

OUTUBRO    5.439.168,88    5.228.351,18 

NOVEMBRO    5.401.014,77    5.626.247,92 

DEZEMBRO    5.401.486,30    5.362.098,02 

JANEIRO    5.458.178,43    5.405.173,57 

Receitas e Despesas CompesaSaúde 
Plano III (set/2018 a jan/2019)

Mês Receitas R$ Despesas R$

SETEMBRO    452.533,76    474.884,78 

OUTUBRO    465.622,05    498.248,56 

NOVEMBRO    468.237,48    385.912,56 

DEZEMBRO    479.045,41    484.363,67 

JANEIRO    492.865,07    250.648,94 

Renda Fixa Imóveis
Empréstimos Renda Variável

92,31% 
1,79%

0,60% 
5,29%

Apesar das oscilações 
dos mercados interno e externo, o 

ano foi positivo para a Compesaprev.  
A rentabilidade consolidada foi de 10,49% frente 
a uma meta atuarial de 8,87%, com destaque 
para a renda variável que, apesar da volatilidade 
enfrentada, conseguiu superar as incertezas 
geradas pela greve dos caminhoneiros e eleições 
presidenciais. Devido ao processo de regularização 
do Shopping Tacaruna, a rentabilidade da carteira 
imobiliária ficou negativa no ano.

Percentual de adesão ao plano BD  
da CompesaPrev (set/2018 a jan/2019)

Mês Total de Empregados 
da Compesa

Total de Adesões ao
Plano de Previdência

Percentual de 
adesão (%)

SETEMBRO 3452 2779 80,50

OUTUBRO 3451 2783 80,64

NOVEMBRO 3460 2786 80,52

DEZEMBRO 3475 2786 80,17

JANEIRO 3461 2779 80,29

Evolução Patrimonial  
da CompesaPrev (set/2018 a jan/2019)

Mês Evolução Patrimonial R$

SETEMBRO 838.401.762,43 

OUTUBRO 848.653.800,87 

NOVEMBRO 852.297.709,51 

DEZEMBRO 852.027.304,82 

JANEIRO 860.509.849,62 
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EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Em novembro de 2018 a Secretaria de Previdência 
Complementar aprovou a proposta de mudança no 
regulamento do Plano de Benefícios n.º 2 A, encaminhado pela 
CompesaPrev e publicada no Diário Oficial da União, no dia 20. 

Acompanhe os trechos mais importantes: 

1.07 — Dependentes Beneficiários: 
São aqueles aceitos pela Previdência Social, na 

concessão de pensão por morte, os quais devem ser 
previamente declarados, na Fundação pelo próprio participante 
não assistido ou participante assistido (aposentado), 
observado o disposto nos subitens 1.07.1, 1.07.2 e 1.11 

1.07.01 — Beneficiários Assistidos (pensionistas) 
São dependentes-beneficiários que passaram a 

receber benefícios de prestação continuada do PLANO, 
em decorrência de óbito do participante não assistido ou 
do participante assistido (aposentado), enquanto tiverem 
direito a receber o benefício de Previdência Social, exceto no 
caso de dependente-beneficiário corresponde o cônjuge ou 
companheiro (a), já que para estes, o referido benefício de 
prestação continuada do plano será vitalício, o disposto no 
subitem 01.07.02. 
01.07.02 — Perderá o direito à condição de Assistido 
Pensionista todo aquele que, em decorrência de erro 
de concessão/administrativo, fraude ou qualquer outra 

legalidade identificada, tiveram seu benefício de pensão 
por morte cancelado pelaPrevidência Social. 

32 — A todo aquele que perder o vínculo empregatício 
com o Patrocinador, antes de receber qualquer tipo de 
suplementação de benefício do PLANO BD nº 02-A, inclusive 
sob a forma antecipada, e não se enquadrar na condição 
de  participante em autopatrocinio ou de participante em 
Beneficio Proporcional Diferido (BPD) fica assegurado o resgate 
das contribuições (inclusive joia) por ele efetuadas, mas  
devidamente atualizadas pelo mesmo  índice de atualização 
monetário utilizado pelas Cadernetas de Poupança, sem 
juros, até o mês anterior ao da vigência dessa alteração 
regulamentar e a partir de então, pelo INPC do IBGE, aplicado 
com 1 (um) mês de defasagem, descontadas as parcelas dessa 
contribuição, destinada ao custeio de Benefícios de Riscos e 
ao custeio administrativo. 

41.02 — As importâncias não recebidas em vida pelos 
dependentes-beneficiários, referentes a benefícios vencidos e 
não prescritos, serão pegos aos herdeiros legais, desde que 
por determinação judicial, depois de descontados eventuais 
créditos em favor do PLANO BD n.º 02-A. 

A íntegra do Regulamento com as atualizações, já 
está disponível no site, em www.compesaprev.com.br, em  
A CompesaPrev, no item Legislação e Normas. 

APROVAÇÃO  
DA 
MUDANÇA  
NO 
REGULAMENTO

PLANO CD

Em breve, a CompesaPrev estará oferecendo aos 
compesianos uma nova modalidade de plano de previdência 
complementar, o Plano de Contribuição Definida, mais conhecido 
como Plano CD. 

No momento em que a Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar-PREVIC, aprovar a implantação 
do Plano CD da CompesaPrev, automaticamente não será 
possível novas adesões ao Plano de Benefício Definido n.º 2A 

(Plano BD), visto que com a abertura do Plano CD, ele estará 
fechado. Por esse motivo, os compesianos que tenham 
interesse em conhecer melhor e aderir a  este Plano (BD), 
podem procurar a equipe de atendimento da Fundação 
em sua sede ou em uma das unidades de atendimento na 
Compesa da Cruz Cabugá, Caruaru,Petrolina, Serra Talhada, 
Arcoverde, Garanhuns e Salgueiro.

Também é possível pegar informações em 
nosso site www.compesaprev.com.br e pelo email: 
entralderelacionamento@compesaprev.com.br.
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PROJETO INOVAR É PRECISO

O Projeto Inovar é Preciso surgiu da necessidade de 
aprimorar práticas de gestão de riscos, com enfoque na 
identificação de oportunidades de melhoria de processos, 
sistemas, informações gerenciais, controles e modelo 
organizacional. Por isso a CompesaPrev deu início a um 
processo de seleção de contratação de uma consultoria que 

pudesse oferecer o suporte adequado para a implantação da 
metodologia de gestão baseada em riscos. Finalmente em 
agosto do ano passado o trabalho foi iniciado. E para falar 
um pouco sobre o andamento e as expectativas do projeto, 
o Diretor Administrativo Financeiro da CompesaPrev,o Sr. 
Alexandre Moraes, deu a seguinte entrevista para a revista 
Compromisso: 
Por que a CompesaPrev escolheu a consultoria da Deloitte 
para desenvolver o projeto?

Foi a necessidade de ter uma empresa com 
profissionais qualificados e com expertise em consultoria 
para oferecer a Compesaprev uma visão integrada dos 
desafios e das oportunidades do mercado. A Deloitte 
Touche Tohmatsu está presente em mais de 150 países e é 
a empresa de auditoria e consultoria com mais experiência 
em prestação de serviços para entidades fechadas de 
previdência complementar no Brasil. 
Como foi o impacto na casa após o início do trabalho? 

No início se criou uma grande expectativa e até 
alguma insegurança por parte de alguns, mas que foram 
sendo superadas à medida que foram tomando conhecimento 
de todos os benefícios que a implantação de uma nova 
metodologia vai trazer para a vida profissional de cada um. 
Com o início dos trabalhos para identificação dos riscos e 
acima de tudo melhorias na estrutura e a reorganização dos 
processos, a integração está sendo excelente. 

E como está a participação dos funcionários no processo? 
Muito boa a participação. A metodologia desenvolvida 

pela Deloitte privilegia a participação ativa de todas 
as áreas da empresa, e a medida que as pessoas vão 
tomando  conhecimento das ferramentas e participando da 
identificação das oportunidades de melhoria dos processos, 
cresce o engajamento. 
Quais os principais ganhos para a Fundação após a 
conclusão e implantação das mudanças? 

Os ganhos são muitos, mas acima de tudo são 
duradouros. Ou seja, estamos nos preparando hoje para 

um futuro que já chegou. As mudanças rápidas pelas quais 
passamos nos aspectos, sociocultural, política e econômica, 
nos impõe um estado de prontidão e de recursos técnicos e 
humanos para dar respostas rápidas à altura dos desafios 
que se apresentam para o setor da previdência complementar. 
Com esse projeto, queremos  oferecer aos participantes um 
serviço de excelência tanto na área de plano de saúde como 
na área previdenciária, implementar uma gestão moderna 
com avaliação dos indicadores de desempenho por área 
e formar uma equipe qualificada, que seja referencia em 
gestão entre as entidades de previdência privada no Brasil.

Alexandre Morais - Dir. Administrativo/ Financeiro



18 19

A revista Compromisso indica uma lista de filmes 
interessantes para quem já passou dos 50 anos. Temas 
tabus como novos relacionamentos e sexualidade na terceira 
idade passaram a ser abordados com delicadeza e maestria 
pela sétima arte. 

Ensina-me a Viver (1972): uma senhora para lá de 
animada, Maude (Ruth Gordon), serve de guia espiritual, 

exemplo de vida e primeiro amor para Harold (Bud Cort), um 
adolescente sombrio. Clássica lição de vida.

Elsa y Fred (2005): um senhor ranzinza, que tem 
a vida mudada pela animadíssima Elsa (China Zorrilla). O 
grande sonho de Elsa é recriar a cena mais famosa do filme 
“A Doce Vida” (1960), em que Anita Ekberg entra na Fontana di 
Trevi de noite usando um sensual vestido preto.

FILMES INSPIRADORES SOBRE A TERCEIRA IDADE

Ainda Adoráveis (2008): Como começar 
um relacionamento na terceira idade? O tímido 
funcionário de supermercado Robert (Martin 
Landau) quer aproveitar o clima de Natal e 
chamar sua simpática vizinha, Mary (Ellen 
Burstyn) para sair, mas parece que ele perdeu o 
traquejo da juventude. Um belo e surpreendente 
conto sobre amor, doença e recomeço.

RED – Aposentados e Perigosos (2010): 
Ex-agentes da CIA, chamados para combater 
o crime mais uma vez. Ação, comédia e alguns 
debates sobre “a nova terceira idade”. O filme 
teve uma continuação em 2013.

E se vivêssemos todos juntos? 
(2011):  Cinco amigos acreditam que serão fardos 
para seus filhos, e por isso decidem morar todos 
juntos em uma grande casa. Eles se apoiam nos 
momentos difíceis típicos da velhice, e atraem a 
atenção de um estudante de antropologia que 
decide usar o grupo para escrever sua tese. 

O Exótico Hotel Marigold (2012): alguns 
dos idosos mais amados e talentosos da Inglaterra, incluindo 
Judi Danch e Maggie Smith, compõem o elenco deste filme. 
A ideia deles é ir morar em um hotel exótico (e caindo aos 
pedaços) na Índia, com a intenção de aproveitar ao máximo a 
aposentadoria. 

Amor (2012): campeão em Cannes e no Oscar, o filme 
conta como o relacionamento de um casal de idosos é 
afetado pela doença dela, Anne (Emmanuelle Riva). Assim, o 
marido Georges (Jean-Louis Trintignant) passa a cuidar dela, 
não sem alguns sacrifícios.
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A revista Compromissso leu e gostou de um texto 
de Mirian Goldenberg, antropóloga, escritora e professora 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em 
temas sobre a terceira idade. Por isso transcrevemos aqui 
o texto da autora sobre “Os Sexalescentes do Século XXI”. 

“Se estivermos atentos, podemos notar que está 
surgindo uma nova faixa social, a das pessoas que estão em 
torno dos sessenta/setenta anos de idade, os sexalescentes 
é a geração que rejeita a palavra “sexagenário”, porque 
simplesmente não está nos seus planos deixar-se envelhecer. 
Este novo grupo humano, que hoje ronda os sessenta/
setenta anos, teve uma vida razoavelmente satisfatória.   
São homens e mulheres independentes, que trabalham há 
muitos anos e conseguiram mudar o significado tétrico 
que tantos autores deram, durante décadas, ao conceito de 
trabalho. 

Procuraram e encontraram, há muito, a atividade de 
que mais gostavam e com ela ganharam a vida. 

Talvez seja por isso que se sentem realizados! Alguns 
nem sonham em aposentar-se. E os que já se aposentaram 
gozam plenamente cada dia, sem medo do ócio ou solidão. 
Desfrutam a situação, porque depois de anos de trabalho, 
criação dos filhos, preocupações, fracassos e sucessos, 
sabem olhar para o mar sem pensar em mais nada, ou seguir 
o voo de um pássaro da janela de um 5º andar...

Por exemplo: não são pessoas que estejam paradas 

no tempo: a geração dos “sessenta/setenta”, homens e 
mulheres, maneja o computador como se o tivesse feito 
toda a vida. Escrevem aos filhos que estão longe e até se 
esquecem do velho telefone fixo para contatar os amigos - 
mandam WhatsApp ou e-mails com as suas notícias, ideias 
e vivências. De uma maneira geral estão satisfeitos com o 
seu estado civil, e, quando não estão, procuram mudá-lo. 
Raramente se desfazem em prantos sentimentais. 

Ao contrário dos jovens, os sexalescentes conhecem 
e pesam todos os riscos. Ninguém se põe a chorar quando 
perde: apenas reflete, toma nota e parte pra outra...
Os homens não invejam a aparência das jovens estrelas 
do desporto, ou dos que ostentam um traje Armani, nem 
as mulheres sonham em ter as formas perfeitas de uma 
modelo. Em vez disso, conhecem a importância de um olhar 
cúmplice, uma frase inteligente ou um sorriso iluminado 
pela experiência. 

Hoje, as pessoas na idade dos sessenta/setenta, 
estão estreando uma idade que não tem nome. Antes seriam 
velhos e agora já não o são.  Hoje estão com boa saúde 
física e mental; recordam a juventude mas sem nostalgias 
parvas, porque a juventude, ela própria também está cheia 
de nostalgias e de problemas. Celebram o sol a cada manhã 
e sorriem para si próprios. Talvez por alguma razão secreta, 
que só sabem e saberão os que chegarem aos 60/70 no 
século XXI”

Este ano de 2019, ocorrerá as eleições para escolha dos novos membros representantes dos Participantes 
dos Conselhos Fiscal, Deliberativo e de Saúde, além da escolha do diretor de Benefícios. Os participantes 
da ativa e assistidos da Fundação que pretendem concorrer aos cargos de conselheiro fiscal (duas 
vagas), conselheiro deliberativo (três vagas) e conselheiro de saúde (um representante do interior e 
um representante da RMR) e de diretor de Beneficios (uma vaga) devem  ficar atentos aos canais de 
comunicação da CompesaPrev (site, facebook e email) para maiores informações sobre o processo. 

A  nova gestão  irá do ano de 2019 a 2023. A votação acontecerá  por meio eletrônico, 
através do site. Todos os participantes da CompesaPrev e associados do CompesaSaúde 
poderão votar.

FORMAÇÃO

Conselho Deliberativo 
São 6 membros, sendo 3 indicados pela Compesa e 3 eleitos pelos   
Participantes 

Conselho Fiscal 
São 4 membros, sendo 2 indicados pela Compesa e 2 eleitos pelos 
Participantes 

Conselho de Saúde 
Formação: diretor-presidente da CompesaPrev, chefe de divisão de 
área médica da Compesa, representante dos associados da RMR eleito, 
representante dos associados do interior eleito, representante dos 
aposentos  e pensionistas e representante do sindicato majoritário.

Diretor de Benefícios 
Eleito pelos Participantes da CompesaPrev.

“OS SEXALESCENTES DO SÉCULO XXI” ELEIÇÕES COMPESAPREV 2019 
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Pagar a conta com  
cartão de débito?

Na Compesa, você pode.

Lojas de Atendimento

Essa facilidade está disponível nas nossas maiores lojas.
Saiba onde encontrar:

Horário de Atendimento:
Lojas de Atendimento - Segunda a sexta (08h às 17h) / Sábado (08h às 12h)

Expresso Cidadão - Segunda a sexta (08h às 20h) / Sábado (08h às 13h)

0800.081.0195 - Atendimento Comercial

Expresso do Cidadão:
Cordeiro, Peixinhos, Vitória de Santo Antão e Petrolina.
Lojas de Atendimento:
Boa Vista, Olinda, Largo da Paz, Prazeres, Paulista, Carpina, Surubim, Santa 
Cruz do Capibaribe, Caruaru, Agrestina, Garanhuns, Arcoverde, Afogados da 
Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina.

Transparente
como tem que ser.

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E

RECURSOS HÍDRICOS


