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INOVAR E RENOVAR!

A nossa Fundação já tem história e uma bagagem que lhe permite 
enfrentar problemas conjunturais com lucidez e resiliência. É como uma 
construção sólida, onde as paredes e a cobertura foram sendo construídas 
para resistir as intempéries. Essa associação simbólica com uma construção 
dá a dimensão da nossa estrutura, que cresceu e se consolidou.Mas é na 
governança onde está o eixo central da nossa capacidade de inovar e renovar. 
O nosso protagonismo se demostra pela ousadia de buscar sempre aperfeiçoar 
nossos processos e controles internos, para atender, e quando possível, ir 
além, no atendimento das exigências feitas pela Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar, a Previc e pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, a ANS. Estabelecemos um processo perene de melhorias graduais, 
que vêm crescendo a cada administração. No novo quadriênio que se inicia agora, 
queremos ir ainda mais longe. Consolidar com êxito o processo de melhorias 
iniciado na gestão passada, e avançar em todas as frentes na melhoria contínua 
dos nossos serviços e na qualidade do atendimento aos participantes. Vamos 
trabalhar observando atentamente para o curto prazo, na expectativa de gerar 
resultados seguros e positivos no longo prazo, que é o nosso foco principal. 
Com o auxílio do nosso Conselho Deliberativo e Fiscal, também parcialmente 
renovados, e com a participação decisiva de todos os colaboradores, vamos 
trabalhar unidos para alcançar nossos objetivos, pautados pela convivência 
harmônica e pela cooperação que fazem parte do nosso “DNA”.Mas como essa 
governança é construída? O principal direcionador é a missão da CompesaPrev, 
“Contribuir para a melhoria da qualidade de vida de seus participantes, 
garantindo a complementação dos benefícios previdenciários, através da boa 
gestão dos recursos aportados e da administração compartilhada, de Planos 
de Previdência e Assistência”. É a missão que serve como norte do nosso Plano 
Estratégico e das nossas Políticas de Investimentos, e que nos mantêm firmes 
na trajetória para enfrentar e superar as possíveis dificuldades, e conquistar 
novas oportunidades.

Diretoria Executiva

OUVIDORIA 
A GENTE MAIS PERTO DE VOCE 

Conte com a ouvidoria da Funda�ao que 
atende a parte de previdencia e de saude 
para o recebimento de sugestoes, criticas 
e reclama�oes inerentes aos servi�os prestados, 
que par algum motive, nao puderam ser 
solucionados pelos canais de atendimento. 

POSSO AJUDAR? 
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A Revista Compromisso entrevista Jamil Matos 
Souza, formado em Ciências da Computação pela UFPE e 
um dos pioneiros responsáveis pela entrada da Compesa 
na era digital. Foi só há cerca de 30 anos que a revolução 
da computação ganhou corpo, fazendo com que os 
computadores de grande porte começassem a ser usados 
massivamente pelas empresas. Foi também nessa época que 
tornou-se comum o uso dos computadores domésticos. Jamil 
participou ativamente dessa revolução e ajudou a Compesa 
a se tornar uma empresa de ponta em termos de recursos de 
tecnologia da informação. 

Como foi sua trajetória na Compesa? 
Jamil Souza - Fui contratado em abril de 1985, com 

uma equipe de profissionais com o objetivo de reestruturar 
os serviços de processamento de dados que eram executados 
pelo Centro de Prestação de Serviços Técnicos de Pernambuco 
(CETEPE). Pouco tempo depois, todos os serviços passaram 
a ser executados no Centro de Processamento de Dados da 
Compesa. Poucos anos depois fui convidado para assumir a 
Gerência de Processamento de dados entre outros cargos de 
gestão que perduraram por mais de duas décadas. 

Como foi seu aprendizado profissional e pessoal ?
JS - Aprendi muito na Compesa, mas destacaria o meu 

aprimoramento no trabalho em equipe, isso foi fundamental 
para alcançarmos uma maturidade importante dos processos 
e dos serviços de TI. 

Você passou por alguma situação inusitada ou engraçada?
JS - Foram muitas as situações inusitadas e engraçadas, 

mas eu destacaria uma bem antiga, do tempo do “disquete”, 
um tipo de disco de armazenamento de dados magnético fino 
e flexível. 

Entregamos um disquete com dados armazenados 
mais duas cópias que deveriam ser entregues para uma 
apresentação. O portador por segurança grampeou os três 
para evitar perda, resultado, danificou tudo. 

Qual a sua avaliação com relação a opção de participar da 
Compesaprev? 

JS - Não fazia ideia da importância quando me associei 
a Compesaprev. Hoje posso desfrutar de uma qualidade de 
vida “invejada” por muitos e almejada por aqueles que ainda 
continuam trabalhando. 

Como é sua vida agora na aposentadoria? 
 JS - Faço atividades físicas regularmente, mantenho 

o aprimoramento no inglês para facilitar nas viagens, leio 
regularmente, etc. Resumo, só lazer. Por enquanto não penso 
em nenhum tipo de atividade profissional. 

Que orientação você daria para os que estão no início da 
carreira?  

JS - Trabalhar e fazer bem feito é a obrigação de cada 
colaborador. Não esperem que a empresa faça por você o que 
é sua obrigação, aprendam a lidar com as diferenças. Pessoas, 
modo de trabalhar, ambiente, gerações e ideias sempre serão 
diferenciadas e deve haver respeito.
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Dengue, zika e chikungunya são viroses já conhecidas da população. Todas provocadas pela picada do mosquito –  
o Aedes aegypti, que continuam tirando a vida de muita gente. Mas agora temos mais uma razão para redobramos os 
cuidados: um outro vírus com características semelhantes já foi identificado. Trata-se do vírus Mayaro. Ele também 
é transmitido pela picada de um mosquito - Haemagogus janthinomys -  que vive nas matas.

VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE ESSAS DOENÇAS?

SAÚDE • Mayaro, chikungunya, dengue e zika.

SAÚDE • Vamos falar sobre sarampo?

CONTÁGIO FÁCIL

O Sarampo é uma doença alta-
mente contagiosa, com transmissão 
de pessoa para pessoa por meio de 
tosse  e secreção.

SINTOMAS

Febre acompanhada de tosse 
persistente, irritação ocular, coriza e 
congestão nasal e mal estar intenso. 
Após estes sintomas, há o apareci-
mento de manchas avermelhadas.

PREVENÇÃO

A única forma de prevenção é a 
vacinação.

VEJA NA TABELA  
QUAIS SÃO OS  SINTOMAS 

DE CADA UMA 
DESSAS DOENÇAS

COCEIRA

DOR DE CABEÇA

DOR NAS ARTICULAÇÕES

DOR MUSCULAR

DOR NOS OSSOS

DOR NOS OLHOS

FALTA DE APETITE

FEBRE BAIXA

FEBRE ALTA (ACIMA DE 38°)

INCHAÇO NAS ARTICULAÇÕES

MAL ESTAR

MANCHAS VERMELHAS PELO CORPO

OLHOS VERMELHOS

 SINTOMAS COMUNS       SINTOMAS ESPECÍFICOS

D
E

N
G

U
E

Z
IK

A

C
H

IK
U

N
G

U
N

Y
A

M
A

Y
A

R
O

DENGUE

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DURAÇÃO DOS SINTOMAS

ZIKA

CHIKUNGUNYA

MAYARO

INDICAÇÃO DE URGÊNCIAS

DE SEGUNDA A SEXTA 
Das 8h às 17h: (81) 3366.2434 / 2414.

Das 17h às 8h: (81) 9.9725.0600 / 9.9293.0686
 

SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS
Sobreaviso 24h 

(81) 9.9725.0600 / 9.9293.0686

Também é possível  acessar  
as urgências e credenciados no site 
www.compesaprev.com.br

O mosquito Haemagogus janthinomys é o transmissor 
do vírus Mayaro.

O mosquito Aedes aegypti é o transmissor dos vírus da Dengue, 
Zika e Chikungunya.

A reprodução do mosquito Aedes aegypti ocorre em águas 
paradas em áreas urbanas, como depósitos, tanques, jarros etc.

A reprodução do mosquito Haemagogus janthinomys ocorre em 
águas estancadas em florestas e matas.

COM TANTAS VIROSES GRAVES SENDO 
TRANSMITIDAS, COMO VOCÊ DEVE FICAR ALERTA 
SE FOR PICADO POR QUALQUER MOSQUITO?

Os sinais e sintomas iniciais de todos 
esses vírus são muito semelhantes: febre, dor 
de cabeça, dor muscular ou nas articulações 
e manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. 
Todas podem apresentar esses sintomas iniciais 
e observando só o quadro clínico é impossível 
diferenciá-las. Se você sentir esses sintomas e 
esteve em área de mata recentemente, procure 
imediatamente um médico. Pode ser o Mayaro.
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DE QUE FORMA É FEITO O CONTROLE?
O caderno de anotações aparece como o meio mais 

utilizado para registrar as movimentações financeiras, com 
33% de citações. Já a planilha no computador é o instrumento 
preferido de 20% das pessoas ouvidas, enquanto 10% 
escrevem as receitas e despesas em aplicativos de celulares. 

Considerando os métodos informais de 
acompanhamento, o mais frequente é o “cálculo de 
cabeça”, citado por 19% dos consumidores. Há ainda 13% 
que simplesmente não adotam nenhuma opção e 3% que 
delegam a função para outra pessoa. 

COMO OS GASTOS SÃO  
COMPARTILHADOS EM FAMÍLIA?

85% dos entrevistados costumam falar dos gastos 
com os familiares, sendo que metade trata do assunto 
frequentemente. 

COMO SÃO TOMADAS AS DECISÕES? 
79% tomam decisões relacionadas às despesas 

domésticas em conjunto com todos da família.

COMO SÃO TRATADOS OS GANHOS? 
51% mantêm os ganhos em contas separadas, com 

cada um administrando suas  finanças individualmente. 
Outros 25% possuem conta conjunta envolvendo todo o 
rendimento da família e, em 19% dos casos, cada familiar 
separa parte dos rendimentos para guardar na conta única 
da família e faz o que quiser com o restante do seu dinheiro.

O VALOR DOS GANHOS SÃO COMPARTILHADOS? 
89% dos entrevistados compartilham com o cônjuge 

ou companheiro quanto ganham por mês, sendo que 60% 
sabem o valor exato e 29% apenas a quantia aproximada. A 
grande maioria (95%) costuma abrir seus gastos pessoais 
ao parceiro, sendo que 66% contam todas as compras que 
fazem e 29% apenas algumas.

COMO AS FINANÇAS 
INTERFEREM NO RELACIONAMENTO? 

46% dos casais costumam brigar por questões 
ligadas a dinheiro; gastos além das condições financeiras 
estão entre os principais motivos para as desavenças. As 
discussões também são motivadas pelo fato de o cônjuge 
gastar tudo o que ganha e não formar uma reserva financeira 
(27%), existir discordâncias em relação aos gastos da casa 
(25%) e os atrasos no pagamento das contas (25%). 

QUEM É MAIS CONTROLADO?
Questionados sobre quem costuma ser mais 

cuidadoso em administrar as finanças da casa, entre os 
casados ou que vivem em união estável, 52% consideram ter 
um controle melhor do que seus cônjuges. Já 27% declararam 
que ambos são igualmente controlados e 18% que é o outro. 
Apenas 2% reconhecem que ambos são descontrolados.

QUEM COMPROMETE O EQUILÍBRIO DAS CONTAS? 
Metade dos entrevistados (51%) acredita que algum 

dos familiares compromete com frequência o equilíbrio das 
contas, sendo o  cônjuge apontado como um dos maiores 
responsáveis (20%). O estudo mostra ainda que 40% 
costumam gastar mais do que podem para satisfazer as 
vontades do marido ou da mulher.

O QUE SE GASTA EM SEGREDO? 
Três em cada dez entrevistados contam ao parceiro 

apenas parte das compras que fazem. Entre os itens omitidos 
em relação aos gastos, estão roupas, calçados e acessórios 
(32%), maquiagem, perfumes e cosméticos (27%), além de 
comida ou guloseimas (25%). A principal razão apontada para 
não contar para o cônjuge as compras feitas é evitar brigas 
ou conflitos (45%). Outros 25% reservam parte do dinheiro 
para gastar como quiser no dia a dia e 15% evitam comentar 
quanto consomem por não gostar de ter seu dinheiro 
controlado pelas pessoas.

QUEM FAZ PLANEJAMENTO PARA O FUTURO? 
Ao avaliar se os casados pensam no futuro, 42% 

responderam que têm um planejamento de vida em conjunto 
para os próximos cinco anos e respeitam a estratégia 
traçada para atingir a meta — especialmente os mais jovens, 
com 80% das menções. Em contrapartida, 31% dos casais não 
possuem qualquer tipo de plano, e 27% dos entrevistados 
afirmam ter planos financeiros para o futuro, mas não fazem 
nada de concreto para atingi-lo.

Quando falamos em mediação lembramos logo de um 
advogado... Porém o mediador é o profissional que faz o 
elo entre os dois lados até que se chegue a uma solução 
com o qual ambos concordem.  A mediação parte de uma 
lógica que se opõe a disputa e procura encontrar soluções 
compartilhadas.  Nas organizações os conflitos geralmente 
são vistos como uma experiência negativa, mas em algumas 
situações eles são inevitáveis e difíceis de enfrentar, 
pois na maioria das vezes este conflito traz um desgaste 
emocional e  quando isso ocorre dentro da organização é 
preciso reintegrar o conflito pelo ângulo certo, pois através 
desta atitude, quando se gerencia um conflito nasce assim 
uma oportunidade de crescimento.  Os conflitos geralmente 
surgem nas organizações pela falta de comunicação, falta de 
compreensão e principalmente pela falta de empatia pelas 
prioridades alheias, ou seja, frequentemente é muito mais 
difícil ouvir o outro do que falar...  Para evitar que um conflito 
ocorra dentro de uma organização, é necessário que o 
colaborador, principalmente aquele que trabalha diretamente 
com o atendimento ao cliente, possa buscar a empatia, ( ver 
sob o prisma do outro ), e acima de tudo saiba ouvir, pois um 
bom ouvinte também aprende com as pessoas, apresenta 
soluções e não tira conclusões precipitada das situações.  

Quando ocorre um conflito dentro de uma organização, é 
necessário que o colaborador saiba identificar suas emoções 
com facilidade, saiba criar uma relação de confiança com o 
cliente para perceber o que motiva este cliente ao conflito, 
pois,  a partir do momento que o colaborador estabelece uma 
boa convivência com o outro, sabendo ouvir, aceitando as 
diferenças,  comportamentos e opiniões, este colaborador 
está usando a sua inteligência emocional e isso influencia 
diretamente nos resultados da organização, pois para 
mediar um conflito é fundamental que cada um conheça suas 
próprias forças, fraquezas e limitações, percebendo assim 
como cada cliente/ colaborador lida com as situações, pois 
quanto mais o indivíduo tem ciência de suas emoções, mais 
hábil ele é, sendo assim, por sua vez, é bom sempre lembrar 
que: as habilidades desenvolvidas na inteligência emocional, 
elas podem ser aprendidas e/ou exercitadas e cada vez que 
passamos por uma situação de conflito é preciso perceber 
a importância da nossa postura profissional diante daquela 
situação,  pois ela é seu documento de identidade, é a sua 
postura profissional que vai dizer o tipo de colaborador que 
você é dentro da organização.

Andréa Silva de Vasconcelos Ferreira
Psicóloga Clínica, Organizacional, Docente de Psicologia.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
Pesquisa revela maior controle de despesas nas famílias

FALAR SOBRE DINHEIRO TEM SIDO UMA ROTINA CADA VEZ MAIS FREQUENTE ENTRE AS FAMÍLIAS BRASILEIRAS.  
É O QUE REVELA UMA PESQUISA FEITA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (CNDL) E 
PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC BRASIL), EM PARCERIA COM O BANCO CENTRAL DO BRASIL 
(BCB) EM 27 CAPITAIS. A PESQUISA INDICOU CRESCIMENTO NO NÚMERO DE BRASILEIROS QUE ACOMPANHAM 
E ANALISAM SEUS GANHOS E GASTOS POR MEIO DE UM ORÇAMENTO, PASSANDO DE 55% EM 2017 PARA 63% AO 
FINAL DE 2018. ACOMPANHE ALGUNS RESULTADOS E ANALISE COMO VOCÊ SE ENQUADRA NESSAS QUESTÕES.

“Os conflitos geralmente surgem nas organizações pela falta de comunicação, 
falta de compreensão e principalmente pela falta de empatia pelas prioridades alheias, 
ou seja, frequentemente é muito mais difícil ouvir outro do que falar...”
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CÁLCULO DO BENEFÍCIO

Pelas novas regras, o valor da 
aposentadoria será calculado com 
base na média de todo o histórico de 
contribuições, não descartando as 20% 
mais baixas como feito atualmente.

Tempo mínimo de contribuição 
para homens e mulheres que 
ingressarem no mercado de trabalho 
depois de aprovada a reforma: 

Homens: 20 anos
Mulheres: 15 anos
Os trabalhadores do regime 

geral terão direito a 60% do valor do 
benefício integral, subindo 2% para 
cada ano a mais de contribuição. Para 
ter direito a 100% da média dos salários 
a mulher precisa contribuir com 35 
anos e o homem por 40 anos. 

Para os homens que já estão 
no mercado de trabalho, o tempo de 
contribuição mínimo foi reduzido para 
15 anos, e o valor do benefício só subirá 
a partir de 21 anos de contribuição. Ou 
seja, entre 15 e 20 anos o percentual 
será de 60% do valor médio de todos 
os salários e só terão direito a 100% 
da média dos salários os homens que 

atingirem 40 anos de contribuição. Para 
as mulheres, a contribuição mínima 
será de 15 anos tanto para quem entrar 
depois da reforma quanto para aquelas 
que já estão no mercado de trabalho. O 
benefício de 100% será garantido com 
35 anos de contribuição.

MUDANÇA NO CÁLCULO  
DO BENEFÍCIO 

Valor será de 60% da média 
salarial, subindo 2% a cada ano a 
partir de 15 anos de contribuição para 
mulheres e de 20 anos para homens. 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA • Conhecer e prevenir

A NECESSIDADE DE REFORMA NO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO BRASIL VEM SENDO DISCUTIDA HÁ DÉCADAS, 
SEM NUNCA TER CHEGADO A BOM TERMO NO QUE SE REFERE À SUA SUSTENTABILIDADE.  DESTA VEZ 
TUDO INDICA QUE A REFORMA VAI SAIR ATRAVÉS DE UMA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO ( PEC) 
QUE PRECISA SER APROVADA EM DOIS TURNOS NA CÂMERA E NO SENADO FEDERAL. VEJA O RESUMO DOS 
PRINCIPAIS PONTOS QUE JÁ HAVIAM SIDO APROVADOS ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO DA REVISTA.

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

Para as MULHERES, o benefício chega
 aos 100% após 35 ANOS de contribuição.

Para as HOMENS, o benefício chega 
aos 100% após 40 ANOS de contribuição.
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 (%) 

(ANOS)

IDADE E TEMPO MÍNIMOS DE CONTRIBUIÇÃO

SETOR DE TRABALHO
MULHERES HOMENS

IDADE TEMPO IDADE TEMPO

PRIVADOS URBANOS 62 15 65 20
SERVIDORES FEDERAIS 62 25 65 25
RURAIS 55 15 60 15
PROFESSORES PRIVADOS 57 25 60 25
PROFESSORES FEDERAIS 57 25 57 25
POLICIAIS FEDERAIS, LEGISLATIVOS, POLICIAIS CIVIS 
DO DF, AGENTES PENITENCIÁRIOS  
- ATUALMENTE EM EXERCÍCIO

55 25 55 25

POLICIAIS FEDERAIS, LEGISLATIVOS, POLICIAIS CIVIS 
DO DF, AGENTES PENITENCIÁRIOS  
- FUTURAS CONTRATAÇÕES

55 30 55 30

Fonte: G1

Fonte: G1
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Investimentos – Julho 2019 - 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) 746.664.355,30 90,68% 0,69% 5,83%

Renda Variável (2) 58.690.177,65 7,13% 2,21% 17,04%

Imóveis (3) 13.740.958,01 0,52% 0,65% -4,92%

Empréstimos (4) 4.274.604,02 1,67% 0,57% 5,96%

Total da Carteira 823.370.094,98 100% 0,80% 6,57%

Meta Atuarial (5)
(INPC + 5, 125% a.a.) - - 0,47% 5,61%

Evolução de associados do Plano de Previdência (fevereiro a julho/2019)
Mês Ativos Aposentados Pensão Autopatrocinado BPD TOTAL

FEVEREIRO 2782 1.706 739 35 20 5.282 

MARÇO 2786 1.707 740 36 20 5.289 

ABRIL 2786 1.705 740 36 20 5.287 

MAIO 2782 1.702 735 37 18 5.274 

JUNHO 2782 1.703 736 37 18 5.276 

JULHO 2781 1.705 740 35 16 5.277

Evolução dos Associados Plano de Saúde
Planos I e II  (fevereiro a julho/2019)

Mês Titulares Dependentes Agregados Total

FEVEREIRO 3088 4330 889 8307

MARÇO 3088 4321 878 8287

ABRIL 3111 4338 827 8276

MAIO 3107 4327 824 8258

JUNHO 3099 4321 822 8242

JULHO 3096 4308 824 8228

Evolução dos Associados Plano de Saúde 
Planos III (fevereiro a julho/2019)

Mês Titulares Dependentes Agregados Total

FEVEREIRO 581 655 4 1240

MARÇO 585 662 3 1250

ABRIL 590 673 3 1266

MAIO 594 676 6 1276

JUNHO 598 686 6 1290

JULHO 602 697 6 1305

Receitas e Despesas CompesaSaúde 
 Planos I e II (fevereiro a julho/2019)
Mês Receitas R$ Despesas R$

FEVEREIRO  5.782.562,54  5.519.389,73 

MARÇO  6.209.321,52  4.780.154,20 

ABRIL  6.245.828,93  5.326.744,89 

MAIO  6.287.692,24  4.892.574,86 

JUNHO  6.229.467,55  6.137.209,55 

JULHO  6.337.787,41  5.717.600,21 

Receitas e Despesas CompesaSaúde 
Plano III (fevereiro a julho/2019)

Mês Receitas R$ Despesas R$

FEVEREIRO  510.433,39  412.697,48 

MARÇO  563.153,69  406.178,62 

ABRIL  569.106,81  448.003,69 

MAIO  577.627,17  372.710,07 

JUNHO  581.847,27  404.722,59 

JULHO  594.592,46  344.079,83 

Renda Fixa Imóveis
Empréstimos Renda Variável

96,68% 
0,52%
1,67% 
7,13%

Em julho, o Comitê de Política Monetária 
(Copom) cortou em 0,5 ponto percentual a taxa básica 

de juros (Selic), passando de 6,5% a.a para 6% a.a. 
Entretanto, o  Copom intensificou que o ciclo de cortes 
de juros terá continuidade na próxima reunião prevista 
para setembro. Quanto ao Ibovespa, apesar da queda 
nos últimos dias do mês, fechou com valorização 
de 0,84%. Em relação à rentabilidade consolidada da 
Fundação, atingimos até julho 6,57% diante de uma 
meta atuarial de 5,61%.

Percentual de adesão ao plano BD  
da CompesaPrev (fevereiro a julho/2019)

Mês Total de Empregados 
da Compesa

Total de Adesões ao
Plano de Previdência

Percentual de 
adesão (%)

FEVEREIRO 3457 2837 82,07%

MARÇO 3451 2842 82,35%

ABRIL 3444 2842 82,52%

MAIO 3445 2837 82,35%

JUNHO 3440 2837 82,47%

JULHO 3319 2832 85,33%

Evolução Patrimonial da 
CompesaPrev (fevereiro a julho/2019)

Mês Evolução Patrimonial R$

FEVEREIRO 863.133.579,07

MARÇO 867.694.238,10

ABRIL 875.204.157,16

MAIO 880.889.498,14

JUNHO 884.785.377,07

JULHO 889.063.385,74
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ELEIÇÕES COMPESAPREV 2019

A Compesaprev realizou nos 
dias  08 e 09 de julho passado, eleições  
para Diretor de Benefícios, Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal da 
Compesaprev.  

Para organizar o pleito foi criada 
uma Comissão Eleitoral que coordenou 
todo o processo, observando as normas 
e condições de participação a todos 
os interessados em se candidatar 
aos cargos e dando amplo acesso às 
informações através de todos os canais 
de comunicação da Compesa e da 
Compesaprev. 

Para garantir mais agilidade e 
segurança ao processo, a votação foi 
feita de forma eletrônica diretamente no 
site da CompesaPrev. O pleito contou com 
1.152 votantes, o que representou 21,2% de 
participação. 

O processo transcorreu de forma 
tranquila e demostrou mais uma vez o 
compromisso da Fundação na condução 
dos processos que dizem respeito 
diretamente à sua governança, criando 
as condições para um pleito democrático 
e participativo.

A tarde do dia 12 de agosto foi especial na sede da 
CompesaPrev. Num clima de muita harmonia e entusiasmo, o 
presidente do Conselho Deliberativo, Amaro José Silva Andrade, 
abriu a solenidade de posse dos novos conselheiros e da 
Diretoria Executiva para o mandato 2019/2023. Prestigiaram 
o evento o então presidente da Compesa, Roberto Tavares, 
a maioria da Diretoria da Companhia e outros convidados. 
Roberto Tavares chamou a atenção para a importância e a 
responsabilidade dos novos dirigentes, que têm a missão 
de conduzir uma entidade que pertence aos Compesianos 
e é responsável pela tranquilidade não só dos funcionários, 
mas das suas próprias famílias. Ressaltou que foi consenso 
na diretoria da Compesa, a escolha dos nomes de Alexandre 
Moraes para presidente e Marconi Soares para diretor 
administrativo financeiro, pela competência e capacidade 
administrativa já demonstrada por ambos em outras funções 
relevantes na sua trajetória profissional. Alexandre Moraes, 
inclusive, assume com a experiência de já ter sido diretor 
administrativo financeiro da última gestão, o que lhe dá uma 
visão ampla não só dos desafios, mas dos caminhos a seguir 
para superá-los. Na sua fala, o presidente Alexandre Moraes 
destacou os principais desafios da sua gestão - “Tomo posse 
consciente dos desafios que nos aguardam, mas com a certeza 
que com o apoio de Marconi, Luciano e dos conselheiros, e 
toda equipe de funcionários, vamos trabalhar para tornar a 
nossa Fundação cada vez mais sólida e eficiente. Os desafios 
são muitos, vamos citar apenas alguns: a implantação 
do novo plano de benefícios, a adesão ao código de auto 
regulação de governança e de investimento da ABRAPP 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar; digitalizar toda a documentação da Fundação; 
integrar os sistemas da saúde e previdência; elaborar um 
plano de cargo, carreira e remuneração; ampliar a rede 
credenciada de saúde, principalmente no interior do estado; 
modernizar o atendimento, não só presencial, mas criar as 
condições para que os participantes possam ser atendidos à 
distância; elaborar planejamento estratégico; e trabalhar para 
que na posse da futura diretoria, possamos realizá-la numa 

nova sede, à altura do que representa hoje a nossa Fundação”. 
O Diretor de Benefícios, Luciano Santana, reeleito pelos 
trabalhadores para mais um mandato à frente da área mais 
sensível da Fundação no que tange ao relacionamento  com 
os participantes, entregou uma placa em nome da categoria 
ao agora ex-Presidente José Fernando da Porciúncula, uma 
homenagem que representa o reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados por ele nos anos em que esteve à frente 
da presidência da Fundação.

POSSE DA NOVA DIRETORIA COMPESAPREV
RESULTADO FINAL

RANKING DOS VOTOS

 TOTAL GERAL DE VOTANTES: 1.152 PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO: 21,2 %

CONSELHO DELIBERATIVO
1º :  Ermes Ferreira Costa e José Gomes Barbosa: 501
2º :  Soraya Melo de Vasconcelos e Fabiana Nascimento: 439
3º :  Katia Régis Freitas e Maurílio Juvêncio: 385
4º :  Georgio Cordeiro de Araújo e Jorge Marcelo Feitosa: 360
5º :  Rodrigo Cosmo Silva e Luiz Henrique Oliveira: 298
6º :  Antônio Xavier de Morais e Edvaldo Tibúrcio: 288
7º :  Gidalti Vieira de França e José Hilton de Souza 259
8º :  Bruno Roberto Gouveia e Luis Henrique Pereira: 217
9º :  Wamberto Rogério de Lima e Isaías Jefferson: 185

CONSELHO FISCAL

1º :  Jorge Luiz Dantas Roma e Hélio Severino Pereira: 594 

2º :  Gelsemias Diniz e Márcio de Souza Rocha: 380

3º :  Socorro Maia e Maria Eunice de Araújo: 315

4º :  Gilberto Mota e Ricardo Rocha: 275

5º :  Maria Cristina Ramos e Alessandra do Nascimento: 241

6º :  André Luiz da Silva e Severino Martins: 183

 01

Luciano Santana

DIRETOR DE BENEFÍCIOS - ELEITO

CANDIDATO ÚNICO: 926 VOTOS

 TITULAR 30 SUPLENTE

Kátia Botafogo Maurílio

 TITULAR 15 SUPLENTE

Soraya Melo Fabiana Nascimento

 TITULAR 45 SUPLENTE

Ermes Costa Barbosinha

CONSELHO DELIBERATIVO - ELEITOS

1º LUGAR: 501 VOTOS 2º LUGAR: 439 VOTOS 3º LUGAR: 385 VOTOS

 TITULAR 100 SUPLENTE

Jorge Roma Helio Pereira

 TITULAR 600 SUPLENTE

Gelsemias Márcio Rocha

CONSELHO FISCAL - ELEITOS

1º LUGAR: 594 VOTOS 2º LUGAR: 380 VOTOS

Em setembro tivemos mudança na diretoria 
Administrativa Financeira, o engenheiro Marconi  Soares 

voltou à Compesa para reassumir a Diretoria Regional do 
Interior. Em seu lugar a Fundação ganhou sua primeira 
diretora Administrativa Financeira, a também engenheira, 
Simone de Albuquerque, que junto com o Diretor- 
Presidente, Alexandre Moraes e do diretor de Benefícios, 
Luciano Santana, conduzirão a CompesaPrev de 2019 a 
2023.

Simone de Albuquerque é formada em Química 
Industrial e em Engenharia Química, pela Universidade 
Católica de Pernambuco-UNICAP. É concursada da Compesa 
desde 1997, onde exerceu os cargos de Diretora Regional 
Metropolitana (DRM), Diretora de Gestão Corporativa (DGC), 
Chefa de Gabinete da Diretoria da Presidência (DPR) e 
Superintendente do Sertão,  Pajeú e Moxotó entre outros 
cargos de gestão.

MUDANÇA NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
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ASSESSORIA JURÍDICA E OUVIDORIA

Com a reestruturação da entidade, as atribuições 
da Ouvidoria, que antes estavam ligadas a área de 
Comunicação e Relacionamento, foram realocadas para a 
Assessoria Jurídica. Assim, diante das novas atividades que 
foram conferidas ao setor, a Assessoria Jurídica ganhou 
mais uma colaboradora, que auxilia na recepção e análise 
das demandas da Ouvidoria e atua na gestão dos contratos 
celebrados pela CompesaPrev, proporcionando maior 
controle e acompanhamento. 

A Ouvidoria é responsável pelo tratamento de 
informações relacionadas às críticas, sugestões, denúncias 
e reclamações que, via de regra, já foram encaminhados 
para outras áreas, mas não tiveram respostas consideradas 

satisfatórias pelos associados. ”É importante o diálogo entre 
o associado e o plano de saúde, antes que ele recorra ao Poder 
Judiciário ou à ANS, para que possamos reanalisar o pleito 
ou darmos esclarecimentos adicionais sobre a demanda. O 
CompesaSaúde não é uma operadora de mercado, mas sim 
uma autogestão (sem fins lucrativos). Quando o associado 
aciona o plano de saúde no Judiciário, ele pode gerar impactos 
em desfavor dos demais associados, como reajustes mais 
elevados, por exemplo”, esclarece Maria Cecilia Souto Maior, 
Assessora Jurídica e Ouvidora da Fundação.

A CompesaPrev está mais moderna e empenhada 
em unificar processos, de forma a reduzir custos e trazer 
celeridade às atividades, visando um atendimento cada vez 
melhor para seus associados. 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Resultado da divisão das atividades da Coordenação 
de Comunicação e Relacionamento, a Assessoria de 
Comunicação retornou a sua origem: focar na melhoria dos 
canais de comunicação com os Participantes, pensando 
em estratégias para fortalecer o relacionamento e a marca 
da CompesaPrev, através dos seus serviços. “Vivendo 
em um mundo tão corrido, em que estamos cercados de 
informações novas a todo o momento, e muitas vezes 
elas chegam na palma da mão, através do celular, é um 
desafio estimular os Participantes e Assistidos a terem 
uma atuação mais ativa, se informando sobre a Fundação 
e multiplicando essas informações”, relata Fernanda Sales, 
responsável pela área.

Além da Revista Compromisso, a Assessoria 
desenvolve o conteúdo para o site, e-mail Marketing, 
facebook e atualmente está engajada na ampliação da 
quantidade de associados que queiram entrar na lista 
de transmissão de whatsapp, para receberem de forma 
imediata informações da Fundação e a criação da página da 
CompesaPrev no instagram, mais um canal para esclarecer 
dúvidas e estreitar o relacionamento.

MUDANÇAS NA FUNDAÇÃO

Resultado do trabalho desenvolvido durante o projeto 
Inovar é Preciso, algumas áreas foram reestruturadas e 
outras criadas. Acompanhe nesta e na próxima edição da 
Revista Compromisso as principais mudanças ocorridas.

COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO - CAT

Criada após a divisão da Coordenação de Comunicação 
e Relacionamento, a área ampliou sua abrangência. Além 
da equipe de atendimento que trabalha nos prédios da 
CompesaPrev, CompesaSaúde e Compesa da Cruz Cabugá, 
foram incluídos os setores de reembolso, serviço social, 
empréstimo e a equipe do interior, todos sob a coordenação 
da colaboradora Patrícia Firpo, assistente social com 
especialização em Saúde Coletiva e experiência em 
liderança de equipe. Além de Firpo, houve a criação de duas 
chefias para dar suporte direto as equipes de Previdência 
e de Saúde, atribuídas as colaboradoras Nubia Souza e 
Thais Marcelle, respectivamente. Ambas com formação em 
Recursos Humanos.

Com a mudança, foram estipuladas metas para 
área, que visam implementar a estrutura de atendimento 
na Região Metropolitana, interior  e na Central Telefônica. 
“Esta estrutura inclui maior suporte às demandas geradas, 
através de treinamento, análise de processos e fluxos, maior 
interação  com os demais setores da Fundação, unificando 
as  informações”, esclarece Firpo.

REGULAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE

“Meu objetivo é atingir 100% de adequação às normas 
da Agência Reguladora (ANS-Agência Nacional de Saúde 
Suplementar). Hoje ainda temos pequenas pendências nos 
indicadores de cadastro e assistência médica que estão 
ao longo do ano sendo aprimorados. Esses indicadores são 
importantes, pois refletem a realidade que a ANS enxerga 
sobre nosso plano de saúde. Então, quanto mais próximo da 
excelência nós estivermos, mais nossos indicadores sobem 
e melhor nosso beneficiário é atendido.” Com essa meta 
em mente, o responsável pela nova área de Regulação em 
Saúde, Pitter Tavares, deixou as atividades de atendimento 
aos associados, resolvendo demandas de boleto e atrasos 
na contribuição, para exercer  suas novas atribuições, 
assessorando a Coordenação do plano de saúde e a diretoria.

Também é de sua responsabilidade responder as 
demandas de utilização do SUS por parte dos beneficiários 
do plano de saúde, bem como as reclamações de qualquer 
natureza feitas pelos usuários na ANS. “O CompesaSaúde 
é uma conquista de todos associados. Nós apenas 
administramos as rotinas. O zelo e cuidado deve ser 
constante. Muitas vezes o associado é atendido no SUS 
achando que vai estar “economizando” para o plano, mas 
isso não acontece. O SUS cobra de nós TODOS atendimentos 
feitos na rede pública”, alerta Tavares. 

Atendimento interior - Da esquerda para direita: Patricia 
Firpo (coordenadora), Josenice Brito (Serra Talhada), Djane 
Paiva (Arcoverde), Gutemberg Farias (Caruaru), Kaysa Sampaio 
(Salgueiro), Sheila Natalí (Garanhuns).

Pitter Tavares

Fernanda Sales

Atendimento Região Metropolitana do Recife - Da esquerda 
para direita em pé: Josilda Filha, Camila Nascimento, 
Patrícia Firpo , Thais Marcelle, Nubia Souza e Ana Paula 
Nascimento. Da esquerda para direita em baixo: Daisy Félix 
e Pollyanna Moraes.
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O Recife é conhecido como a 
terra do frevo e do Maracatu, mas hoje 
não pode negar a influência de um 
ritmo que veio de fora e ganhou muita 
força por aqui a partir dos anos 70, o 
Rock’n Roll. 

Nos anos 90 o Recife se tornou 
um centro de referência no gênero com 
o surgimento do movimento mangue 
beat, capitaneado pelo lendário 
Chico Science e a Nação Zumbi que 
internacionalizou o som do “rock 
pernambucano” com sua mistura de 
guitarra pesada com a percussão do 
Maracatu. Mas o que muita gente não 
sabe, é que o Rock já fazia sucesso 
por aqui desde meados dos anos 50.  
O ritmo foi recebido com entusiasmo 
pela juventude, ocupou salas de 
cinema de bairros, salões de festas 
da alta sociedade e teve destaque nas 

páginas da imprensa local. Além da 
música, chamava atenção o impacto 
comportamental importado dos 
Estados Unidos.

O gênero acabou ganhando 
adesão pela influência de filmes de 
Hollywood que incorporou o estilo de 
vida personificado em nomes como 
James Dean e Marlon Brando. Em 1957, 
a estreia do filme Balanço das Horas no 
cinema São Luiz foi noticiada pelo Diario 
de Pernambuco como a “Chegada oficial 
do rock no Recife”. Depois que os longas-
metragens entravam em cartaz, suas 
trilhas apareciam nas listas de discos 
mais vendidos nas lojas recifenses, a 
exemplo do compacto Rock around the 
clock, de Bill Halley, tema de O balanço 
das horas. 

O rebolado de Elvis Presley era 
reproduzido em festas no Aero Clube, 

em Boa Viagem. O local chegou até a 
realizar competições de dança e de 
melhor banda. Os jovens da classe 
media alta da Zona Norte também 
fizeram eventos de rock no Clube 
Náutico Capibaribe. 

“O Rock’n Roll tem esse poder de 
entrar no corpo dos jovens e provocar 
reações de drogas. É um opium musical 
que ataca os nervos, o coração, a 
consciência”. Esse trecho da matéria 
do Diario da Noite, publicada em 3 de 
outubro de 1958, dá o tom de como a 
mídia pernambucana reagiu ao início 
do fenômeno do rock no Recife. 

Mais de 60 anos depois, o rock 
continua influenciando gerações, e 
a cidade revelando novos talentos e 
realizando eventos importantes como 
o Festival Abril Pro Rock que em 2019 
completou a sua 27ª edição.

A HISTÓRIA DO ROCK NO RECIFECOMPESASAÚDE • Direitos e deveres

NEGATIVAS DE PROCEDIMENTOS

No CompesaSaúde os procedimentos solicitados pelos 
associados que não estão cobertos na Norma SAD 102/98, 
para quem pertence aos planos I e II e no regulamento do 
plano III, para quem é associado a este, recebem do plano uma 
negativa escrita, justificando o motivo da decisão. 

Entretanto, caso o associado não concorde com 
eventual negativa de cobertura fornecida pelo CompesaSaúde, 
ele pode apresentar requerimento ao Conselho de Saúde 
através da área de atendimento, que será analisada na 
reunião subsequente deste conselho. 

Outra opção é solicitar a reanalise da negativa, através 
da Ouvidoria por e-mail (ouvidoria@compesaprev.com.br), 
pelo site (www.compesaprev.com.br ou presencialmente de 
segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 16h30). Em todas 
as situações, é necessário anexar os exames/laudos médicos 
que comprovem a necessidade de realização do procedimento.

Em nosso site, na área “Planos de Saúde” possui a lista 
de cobertura e exclusões dividida por plano (Plano I, II e III).

AUTORIZAÇÕES

No CompesaSaúde alguns procedimentos precisam 
de autorização prévia para serem realizados pela rede 
credenciada, geralmente os que são mais complexos, inclusive 
cirurgias. Para solicitar, o plano disponibiliza  três opções:

1ª) PRESENCIAL: na sede da Fundação no Torreão e nos locais 
de atendimento da CompesaPrev nas unidades da Compesa 
da Cruz Cabugá, Caruaru, Petrolina, Serra Talhada, Arcoverde, 
Garanhuns e Salgueiro. Nos seguintes horários: 

• SEDE: das 8h às 16h30

• CRUZ CABUGÁ: 8h às 13h e das 14h às 16h30

• INTERIOR: 8h às 12h e das 13h às 17h. 

2ª) E-MAIL: 
PROCEDIMENTOS
Médicos/cirúrgico: autoguia@compesaprev.com.br 
Odontológicos: autoguiaodontologica@compesaprev.com.br

3ª) SITE: www.compesaprev.com.br
Através do “Planos de Saúde”, item Associados, clicando em 
cada um dos planos (I,II ou III), o associado poderá clicar 
em “Autorização de Exames” ou direto no item “Serviços 
e Informações”  em que, além de ter acesso a informações 
importantes sobre o serviço, pode preencher um formulário 
anexando as guias e laudos.

ATENÇÃO!

Tanto por e-mail ou pelo site o prazo de retorno é até 
72 horas úteis. Por isso, é importante o associado encaminhar 
com pelo menos cinco dias de antecedência da realização de 
exames.

CIRURGIAS

Independente do porte, todas as cirurgias devem ser 
autorizadas pelo CompesaSaúde e podem ser encaminhadas 
para o plano, através dos mesmos canais que os exames. 
Entretanto, é necessário encaminhar o laudo dos exames de 
imagem e no caso de procedimentos reparadores, o parecer 
do médico justificando a necessidade.

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO

Na maioria das cirurgias há presença de instrumentador 
cirúrgico, entretanto é uma atividade que não está incluída na 
cobertura da maioria dos planos de saúde. No CompesaSaúde 
há reembolso de 10% dos honorários pagos ao cirurgião 
credenciado ao plano, para procedimentos a partir do porte 
anestésico 3, obedecendo a tabela utilizada pela rede 
credenciada.

Para dar entrada, basta apresentar até o dia 10 de cada 
mês a documentação necessária, para receber no mesmo mês, 
ou se for depois desta data, receber no mês subsequente. É 
preciso apresentar recibo contendo as seguintes informações:
• Nome do cirurgião assistente
• Nome do titular ou do paciente  

(desde que este seja maior idade);
• Tipo de cirurgia realizada e a data 
• Hospital em que foi realizado
• Carimbo do instrumentador, assinatura, CPF  

e telefone do mesmo.
OBS. No caso em que o instrumentador estiver relacionado a 
uma Pessoa Jurídica (Clinica ou Hospital), faz-se necessário 
além do recibo, apresentar a Nota Fiscal de Serviços.

FIQUE ATENTO!

• Prazo para autorização das cirurgias é de até 21 
dias úteis.

• Antes de encaminhar verifique se o hospital 
indicado pelo médico é credenciado ao plano.
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A Diretoria Executiva da Fundação Compesa 
de Previdência e Assistência — CompesaPrev, 
no uso de suas atribuições, vem comunicar, em 
atenção ao Art. 7.º da Lei Complementar 109/2001 e 
art. 5.º, §4º da Resolução MPS/CGPC n.º 08/2004, a 
proposta de alteração do Regulamento do Plano BD 
n.º 02-A, que se refere ao fechamento deste plano 
de benefícios — atualmente vigente na entidade, 
e a minuta da proposta do Regulamento do Plano 
Misto I — CompesaPrev CD, a ser implantado 
(para os não participantes do Plano BD), que será 
encaminhada para análise e posterior aprovação 
pelo órgão fiscalizador — Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar — PREVIC. 

Esclarecemos, ainda, que, o processo 
já está em andamento e, após aprovação do 
fechamento do Plano BD pela PREVIC, o mesmo 
ficará fechado para novas adesões, preservando-
se os direitos daqueles que já são participantes/
assistidos. Sendo assim, caso tenha interesse em 
aderir ao Plano BD, orientamos que faça quanto 
antes, pois, após o fechamento, não será mais 
possível.

Em nosso site estão disponíveis as 
propostas encaminhadas à PREVIC de alteração 
do Plano BD e implantação do Plano CD.

IMPLANTAÇÃO DO PLANO CD E FECHAMENTO DO BD DORES NAS COSTAS • como tratar

Uma das causas mais frequentes de incapacidade, afetando 
em torno de 70 a 85% de adultos, tendo uma prevalência  anual  
de  15 % a 45%  em  indivíduos ativos ,segundo a  Organização  
Mundial  da  Saúde  (OMS), a Lombalgia, também conhecida 
como dor nas costas, é definida  por  um  quadro  álgico  
e  fadiga muscular  situada  na  região  inferior  da  coluna  
vertebral. 

O desenvolvimento da dor lombar ocorre por diversos 
fatores, tais como: sedentarismo associado à deficiência do 
sistema musculoesquelético, hábitos posturais incorretos 
que geram alterações  na coluna vertebral causadas por 
sobrecarga  como uso de mochilas ou bolsas pesadas, postura 
errada ao sentar, obesidade e exposição à esportes de alto 
nível de competição.

Segundo a fiosioterapeuta Miriam Gomes, do 
Consultório Miriam Gomes de fisioterapia, credenciado ao 
CompesaSaúde,”São  usados  vários  tipos  de  intervenções  
fisioterapêuticas  para  o  tratamento  de  lombalgia, como: 
exercícios  aeróbicos,  de  flexão  e  extensão  da  coluna,  
exercícios  realizados  com  os  membros inferiores,  exercícios  
de  inclinação  pélvica  e  alongamentos,  tendo  como  objetivo  
melhorar  a  força  e as  condições  das  estruturas  de  
sustentação  do  corpo”.

 Entre as intervenções que estão ganhando espaço, 
está a estabilização seguimentar, um método de prevenção 

e tratamento da lombalgia. “Visa estimular e fortalecer os 
principais grupos musculares envolvidos na biomecânica 
lombar, especialmente os músculos profundos do tronco 
inferior, como o transverso do abdome e multífidos (parte 
da camada mais profunda da coluna e é responsável pela 
estabilidade das articulações entre as vértebras.)”, explica.

A fisioterapia ajuda na manutenção da postura da 
coluna vertebral, promove adaptações biomecânicas mais 
eficientes e atua na prevenção ou controle do estresse e da 
lombalgia, propiciando melhor conforto para o paciente.
Fontes :
1. Pereira  NT.  Efetividade  de  exercícios  de  estabilização segmentar  
sobre  a  dor  lombar  crônica  mecânico-postural. Fisioter Mov. 
2010;23(04):605-14.
2. Haeffner R, Sarquis LMM, Haas GFS, Heck RM, Jardim VMR. Prevalência 
de lombalgia e fatores associados em trabalhadores de uma empresa 
agropecuária do sul do Brasil. Rev Bras Med Trab. 2015;13(1):35-42. 3.
3. Korelo RIG, Ragasson CAP, Lerner CE, Morais JC, Cossa JBN, Krauczuk 
C.  Efeito de  um programa cinesioterapêutico de grupo, aliado à escola 
de postura, na lombalgia crônica. Fisioter Mov. 2013;26(2):389-94.
4. Furtado R N V, Ribeiro L H, Abdo B A, Descio F J, Junior C E M, Serruya 
D C. Nonspecific low back pain in young adults: Associated risk factors. 
Rev bras reumatol . 2014; 54(5):371–377. 
 5. Araujo  AGS,  Oliveira  L  de,  Liberatori  MF.  Protocolo  
Fisioterapêutico  no  tratamento  da lombalgia.  Cinergis, 2012; 13(4): 
56–63.   24.  Corrêa  TC  et  al.
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Miriam Gomes, fiosioterapeuta.
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COMPESAPREV ITINERANTE • 8ª edição

PRIMEIRA ETAPA NO INTERIOR

Em 30 de julho, foi encerrada a primeira etapa do 
CompesaPrev Itinerante 2019, que visitou as unidades da 
Compesa no interior. A equipe foi em sete cidades (Caruaru, 
Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Salgueiro, 
Garanhuns e Petrolina), beneficiando com informações 
e orientações 148 participantes diretamente e 296 
indiretamente, considerando que  cada um que presenciou 
as ações, vai poder multiplicar as informações recebidas, 
com pelo menos mais uma pessoa. Além de prestação de 
contas, novidades da gestão, esclarecimentos sobre a 
Reforma da Previdência, planejamento da aposentadoria e 
consumo consciente, em algumas cidades houve vacinação, 
aferição de pressão, testes de glicemia, HIV, hepatite e 
sensibilização para cadastro de medula óssea, parceria 
com as unidades de saúde pública e alguns prestadores 
de serviço. Durante os sete dias em que os colaboradores 
das áreas de Atendimento, Previdência, Comunicação e o 
diretor de Benefícios realizaram a ação, as dúvidas, críticas 
e sugestões foram ouvidas. Algumas foram respondidas de 
imediato, outras foram registradas para compor o relatório 
final, que será encaminhado para os coordenadores e 
diretores da área.

CONFIRA AS PRINCIPAIS SUGESTÕES:

Criação de um 0800 para o sobreaviso de indicação  
de urgência/emergência, bem como uso de whatsapp 
para o serviço:
Resposta: Na ocasião em que estava implantando o 
sobreaviso para indicação de urgências e emergências, 
depois das 17h, antes das 8h, bem como em sábados, 
domingos e feriados, foi feita uma avaliação dos custos 
do 0800, que foi muito oneroso para o porte do plano, 
bem como a dificuldade de controle das informações.  
O melhor caminho encontrado foi a disponibilização de 
números celulares, que são atendidos pela equipe do 
atendimento do plano. Quanto ao uso do whatsapp, a 
coordenação da área está analisando a viabilidade para 
2020.
Melhoria nos valores pagos aos credenciados do interior, 
para estimular novos credenciamentos.
Resposta: Não é de hoje que existe uma dificuldade em 
ampliar o credenciamento em algumas cidades do interior, 
visto a prática dos profissionais optarem pela cobrança 

particular e não possuírem todos os documentos exigidos 
pela ANS, impedindo o aumento da rede. Atualmente, se 
aplica um valor maior de reembolso de consultas médicas 
para cidades do sertão. A sugestão será analisada para 
verificar o impacto econômico no plano.
É papel dos assistentes do interior marcar consulta e 
atender os associados após 17h e em finais de semana?
Resposta: Não. Como na maior parte dos planos de saúde, 
que não possuem rede própria, é papel da equipe de 
atendimento indicar os prestadores credenciados ao plano 
e orientar os associados a consultarem o sistema de 
busca do guia médico no site, que possui link direto para 
os sites das cooperativas, possibilitando uma busca mais 
ampla. A Fundação, apesar de não ter fins lucrativos, é uma 
empresa que segue as regras da Consolidação das Leis de 
Trabalho CLT e a jornada de trabalho desta equipe que é de 
segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h, deve ser 
seguida, evitando passivos trabalhistas. Apenas alguns 
colaboradores ligados a auditoria médica/enfermagem e 
atendimento são autorizados a trabalharem após esses 
horários, recebendo sobreaviso, com regime de rodízio e 
atribuições definidas: Auditoria: recepcionar as solicitações 
de autorização de procedimentos de urgência/emergência. 
Apenas a rede credenciada possui o contato direto desta 
equipe. Atendimento: indicar prestador mais próximo para 
atendimento de urgência/emergência.

SEGUNDA ETAPA REGIÃO METROPOLITANA

Em setembro nas  unidades da Compesa de Dois 
Irmãos, Cruz Cabugá, Paulista e Cabanga terá início o 
CompesaPrev Itinerante. Fique atento aos canais de 
comunicação da Fundação e participe quando visitarmos a 
sua unidade de trabalho.

COMO VOCÊ QUER RECEBER  
INFORMAÇÕES DA FUNDAÇÃO?

Durante as ações do itinerante no interior, foi feita 
uma pesquisa para identificar por qual canal de comunicação 
os participantes e assistidos, preferem receber informações 
da Fundação. Dos que responderam, observou-se uma 
preferência pelo uso do e-mail, telefone e whatsapp.

NOVOS CREDENCIADOS COMPESASAUDE
INTERIOR DE PERNAMBUCO

RAZÃO SOCIAL CIDADE SERVIÇOS OFERECIDOS ENDEREÇO TELEFONE

Neuropele - Clínica de 
Neurologia e Pele Ltda 
Clínica Neuropele

Serra 
Talhada

Dermatologia, neurofisiologia e 
neurologia

Rua Inocêncio Gomes de 
Andrade, Nº 700,  
Nossa Senhora da Penha

(87) 
3831.1659

Arthur L. C. de 
Medeiros 
Consultório Medeiros

Custodia Ortopedia e traumatologia Rua Pedro II, nº 65 - A
Centro

(87) 
3848.1092

Felipe Alapenha de Lira Garanhuns Cirurgia vascular e 
ultrasonografia com doppler

Avenida Ernesto Dourado, nº 654  
Sala 07, Heliópolis

(87) 
99954.7013

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

RAZÃO SOCIAL CIDADE SERVIÇOS OFERECIDOS ENDEREÇO TELEFONE

Instituto de 
Cardiologia  
e Geriatria Ltda – I 
Cordis

Recife

Cardiologia, cardiopediatria, 
cirurgia cardiaca, clínica 
médica, endocrinologia, 
geriatria, nefrologia, oncologia e 
reumatologia

Avenida República do Líbano, 
nº 251 – Sala 802, Pina

(81) 
3082.3280

Ml Clínica Médica Ltda 
Vita Saude Recife

Cardiologia, endocrinologia, 
ginecologia, infectologia, 
mastologia, nutrição e nutrologia

Rua Visconde de Jequitinhonha, 
nº 1144 – Sala 211 – Boa Viagem 
Medical Center, Boa Viagem

(81) 
3040.1719

Luciana Carla Mendes 
de Melo Cabral Camaragibe Psicologia Avenida Belmino Correia, nº 1902, 

Bairro Novo Carmelo
(81)

3265.6412




