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EMERGÊNCIA 
ILHA DO LEITE*
Oftalmologia e Otorrinolaringologia

24h* CONSULTAS
(81) 3302.2121

hope.com.br
Responsáveis técnicos: Dr. Ronald Cavalcanti - 
CRM 5434 • Dr. Marcelo Ventura - CRM 6131

A expectativa de vida dos brasileiros está sempre aumentando e, com ela, as doenças oculares. É essencial lembrar 

que os olhos também envelhecem. Por isso, o HOPE está fazendo este alerta sobre os distúrbios na visão relacionados 

à idade e à diabetes. Consulte já o seu oftalmologista no HOPE.

O glaucoma, a degeneração macular e a retinopatia diabética são condições progressivas que, se não tratadas, levam à perda gradual da visão. As imagens acima 
dão uma indicação de como essas doenças podem afetar a visão, mas isso pode variar dependendo da pessoa e de sua condição médica. O tratamento adequado 
pode evitar o avanço dessas doenças.

Glaucoma É a perda progressiva do campo  
de visão periférico.

Catarata É a maior causa de cegueira 
reversível do mundo.

Retinopatia 
Diabética 

Atinge mais de 75% dos pacientes que 
têm diabetes há mais de 20 anos.

DMRI É uma das principais causas de cegueira 
em pessoas com mais de 50 anos.

AMPLA REDE 
DE CONVÊNIOS
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EDITORIAL
Vida nova e muita determinação nas coisas

MÚSICA 
Um som para tocar a alma

PRESTANDO CONTAS

CASA PRÓPRIA
Chegou a hora de ter seu imóvel? 

COMPESASAÚDE
Você precisa saber

CAPA | MUDAR SUA VIDA, ESTE ANO
Fazer e acontecer: só depende de você  

SUELY SANTANA
A merecida aposentadoria

CARNAVAL
Vai pra folia ou quer descansar? 

CENTRAL DE SERVIÇOS 
Pelo 135, consulte a senha do Cnis

INVESTIMENTOS
Poupar. Comece já!

NOVOS CREDENCIADOS

Revista Compromisso

Um ano novo chegando e todos nós buscando  
viver outros importantes momentos! Para falar em  
coisas gratificantes, a Revista Compromisso foi bus-
car assuntos que fazem você refletir e, quem sabe, 
mudar sua vida. Pra melhor!

Isso faz a diferença! Prometer coisas boas a você 
mesmo - e cumprir - exige autoconhecimento e de-
terminação!  
Por exemplo: já tem ou pretende investir num imóvel?  
Este é o sonho de muita gente. No entanto, também é 
um projeto a longo prazo. Requer dinheiro e disciplina.

Poupar para conquistar.  É assim que funciona. Quan-
to mais você planeja seus investimentos, mais esta- 
bilidade e retorno para o futuro. Revista Compromisso 
traz informações úteis sobre casa própria e dinheiro 
no bolso. Ou melhor, no banco!
Sem se esquecer do seu bem-estar, o CompesaSaúde 
deixa você por dentro do que precisa saber na hora de 
utilizar os serviços do plano.

Já pensou o que fazer no Carnaval? Você pretende 
aproveitar a festa multicultural ou parar para um des-
canso? Há muitas opções à sua escolha!

E, para relaxar, deixe a música tocar. As vibrações so-
noras também trazem vibrações interiores. Têm po- 
der terapêutico e desbloqueiam o sistema nervoso.
Todos esses assuntos você encontra aqui.

Leia, conheça, descubra. Revista Compromisso quer 
você sempre inovando! 

Fundação Compesa de Previdência e Assistência
Rua Augusto Rodrigues, 60 - Torreão - Recife-PE CEP:52030-180 
Fone: (81) 3366-2414/3366-2434 -  Fax CompesaPrev:  
(81) 3366-2422 -  Fax CompesaSaúde: (81) 3366-2447
e-mail: centralderelacionamento@compesaprev.com.br
site: www.compesaprev.com.br                 /CompesaPrev
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música
para o corpo
e para alma

ENTREVISTA: a música e seus efeitos terapÊuticos

De uma forma ou de outra, tem sempre aquele 
som que nos contagia e proporciona alguns mi- 
nutinhos de puro deleite. 
Seja no carro, no ônibus, em casa ou nas festas 
esse fenômeno sonoro, a música acaba perme-
ando nossas vidas e marcando nossa trajetória. 
Mas muitos não têm noção do bem que alguns 
acordes podem fazer à saúde e trazer bem-estar, 
indo muito além de uma simples distração ou en-
tretenimento.

Dessa forma, a música não pode ser vista apenas como um elemento percebido pela nossa audição, 
mas, sim, como algo sentido por todo o corpo e que gera efeitos de natureza física, biológica e emo-
cional. Para além da terapia, no nosso cotidiano a música pode auxiliar na educação, fortalecendo o 
aprendizado de crianças e adolescentes, no desenvolvimento de bebês quando ainda estão na barriga 
da mãe, durante aquele exercício físico (estimulando e tornando mais prazerosa a prática esportiva),  
e nos relaxando em momentos de extrema tensão.
Isso ocorre porque a música ativa o centro de prazer do cérebro, assim como o sexo e o chocolate, 
por exemplo. Ela libera dopamina e causa uma sensação de bem-estar.

GILVAN: A MÚSICA COMO INSPIRAÇÃO 

OS BENEFÍCIOS DA MÚSICA

RC - A música é algo indispensável na sua profissão. Como uma pessoa que diariamente 
está em contato com a música, quais os benefícios que você acredita que ela proporciona?
Os efeitos benéficos contribuem para melhorar a qualidade de vida de quem experimenta 
ouvir uma boa música.  A vibração ordenada de sons, atinge lugares do nosso cérebro que 
atua numa combinação do emocional sensorial e neuromotor. Estimulando o desenvolvimento 
do corpo físico e psíquico. Nos estudos encontrei vibrações de notas que atingem a alma, as 
composições de grandes gênios como Mozart são exemplos disso. Ele dava sua vida para 

descobrir combinações que traduzissem seus sentimentos mais íntimos.

RC - Você considera que a música tem poderes terapêuticos?
Sim! Como também a dança. Na música, as vibrações sonoras que tem harmonia, traduzidas pelos tímpanos, são 
matérias até de estudos científicos. Os efeitos são significativos com pacientes em reabilitação. No dia a dia,  
a música ajuda a passar o tempo e melhorar a qualidade, no trânsito, na atividade física e até fazendo trabalhos 
repetitivos. 

RC - Você poderia citar exemplos de benefícios?
Através de minha filha, Mariana, introduzi aulas de música, e a melhoria nas aulas de matemática, mais 
especificamente, foi significativa. Como trabalho com aulas de zumba fítness para todas as idades, digo com 
clareza que os benefícios que a música e a dança trazem são surpreendentes na qualidade de vida dessas mulheres.  
A música é arte, terapia e cultura. É transformadora em qualquer idade.  

Saúde +

Sons para ouvir e dançar

Acompanhe nosso bate-papo com Mônica Cordeiro, especialista em avaliação física  
da performance humana e instrutora de zumba fitness desde 2013.*

A l g u m a s  p e s s o a s  n ã o  c o s t u m a m 
e s c u t a r  t o d o  d i a ,  m a s  é  d i f í c i l 
e n c o n t r a r  a l g u é m  q u e   
n ã o  g o s t e  d e  m ú s i c a . 

Assim, a música é coisa séria. Tan-
to que é usada como forma de terapia. 
Podendo ajudar em doenças como reu-
matismo, Parkinson, fibromialgia, esclero-
se múltipla, depressão. Além de auxiliar em 
disfunções ligadas à fala, sono e à respiração,  
e a dificuldades de socialização.
Os seus benefícios são reconhecidos pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), que há 19 anos 
considera a importância de inserir a musicotera-
pia em centros de saúde. Esse procedimento 
utiliza a música como instrumento de cura, pois 
acredita que as vibrações do som desbloqueiam  
o sistema nervoso, ativam o sistema glandular, le-
vam ritmo ao sistema cardiopulmonar, liberando 
tensões musculares e colocando em movimento  
o sistema metabólico-locomotor.

Por Wanessa Araújo  

"É terapia, prazer, e tem bastante  influên-
cia em tudo o que faço", afirma Gilvan 
Feitosa, 61 anos. Evangélico, começou 
a cantar aos 8 anos de idade na rádio 
de Cajazeiras, na Paraíba, e já compôs 
diversos hinos. A família sempre se re- 
lacionou com notas e cânticos; o irmão 
mais velho é bacharel em música.

Induz ao movimento
O ritmo ajuda no 
movimento na hora 
da atividade física.

Cria vínculos
A memorização da voz  
é capaz de criar um  
vínculo entre quem  
canta e quem escuta.

Acalma  
Ajuda a relaxar 
e diminui o estresse.

Ameniza a dor 
Distrai a dor e desvia
a atenção do problema.

Fortalece a memória 
Estimula novos 
caminhos e conexões  
do cérebro.

Promove o autoconhecimento
Ajuda na descobertas de sentimentos próprios como sensações e emoções.

Melhora a comunicação
Por causa dos tempos  
e cadências diferentes  
da fala.

E l e  e s t u d o u  c i n c o  
a n o s  n o  C e n t r o  
d e  C r i a t i v i d a d e  
M u s i c a l  d o  R e c i f e .  
S e u  i n s t r u m e n t o  f a v o r i t o 
é  o  p i a n o ,  m a s  t a m b é m  
t o c a  v i o l ã o ,  e n t r e  v á r i o s 
o u t r o s  i n s t r u m e n t o s . 

1

2

3

* Mônica Cordeiro é graduada em licenciatura e bacharela em Educação Física.

Fonte: programa bem-estar G1

Participante  
da CompesaPrev.
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Investimentos – Dezembro 2016  – Plano BD (Benefício Definido)

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

Receitas e Despesas  
CompesaSaúde - Planos I e II

Receitas e Despesas  
CompesaSaúde - Plano III

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

Evolução do Patrimônio  
da CompesaPrev

Evolução dos Associados ao Plano de Previdência da CompesaPrev 

Renda Fixa (1) 81,45

82,12

82,42

4.970.325,39 308.886,08

327.387,56

340.641,66

744.925.338,61

746.656.140,61

751.765.450,03 

3.999.417,66

3.738.603,54
   
4.282.560,84 

4.987.906,17

5.131.272,90

265.100,32

239.988,10

224.383,78

5232

 5236

 5252

598.320.307,32 89,56 0,81 13,84

Segmento

Mês Mês

Mês Mês

Total de Empregados
da Compesa  

MêsMês

Mês

Titulares Titulares

  Receita R$   Receita R$

Total de Adesões
  Evolução Patrimonial R$

Ativos Pensão

Dependentes Dependentes

Renda Fixa (1)

Renda Variável (2)

Imóveis (3)

Empréstimos (4)

Despesa R$ Despesa R$

Percentual (%)

Aposentados Autopatrocínado

Agregados AgregadosTotal Total

TotalBPD

Comentário

Distribuição dos Investimentos

Valor em R$ 
Participação sobre Total 

dos Investimentos 
Rentabilidade  

mensal %
Rentabilidade 
acumulada %

Renda Variável (2)

4750 8816847

31.713.194,10 4,75 -6,07 27,61

Imóveis (3)

Novembro

Dezembro

3541

3501 

3469

2884

2875

2859

Outubro 2884

2875 

2859

1621

 1627

 1657

676

679

680

4719

4697

28

28 

28 

8795

8777

23

 27

 28

858

865

25.891.386,35 3,88 0,48 18,68

Empréstimos (4) 12.226.340,45 1,83 0,78 14,80

Total da carteira 668.038.796,54 100% 0,94 15,02

Meta Atuarial
(INPC+ 5,125% aa) (5) - - 0,49

4,75 89,56 
3,88 1,83 

12,89 

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

Graças a alguns picos de alta da Bolsa ao longo do ano, 
o Ibovespa encerrou 2016 com excelente resultado, o 
que favoreceu positivamente os investimentos de renda 
variável da Fundação. A rentabilidade consolidada no 
ano conseguiu superar a meta atuarial e fechou o ano em 
15,02%.

3219

3218

3215

0

0

0

437 446 883

444

445

459

459

903

904

Prestando   
Contas

Novembro

Dezembro

Novembro

Dezembro

Outubro Outubro

Novembro

Dezembro

Novembro

Dezembro

Outubro Outubro

Novembro

Dezembro

Outubro
Novembro

Dezembro

Outubro
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CASA PRÓPRIA    

É  m u i t o  c o m u m  
a  l u t a  d i á r i a  d a s  p e s s o a s 
p a r a  c o n s e g u i r  u m  i m ó v e l .

Esse é um dos objetivos de vida que a maioria de nós temos, mas 
alcançá-lo não é uma tarefa fácil e exige, entre outras coisas, 
dinheiro e muita organização.

No Brasil, durante os últimos anos, muitas pessoas conseguiram 
realizar esse sonho, aproveitando a onda de crescimento econômico 
que o País estava vivendo. Nesse período, houve grande valorização 
imobiliária e aumento significativo do crédito para aquisição  
de imóveis, que estimularam a compra desse tipo de bem.

Em 2013, no entanto, a economia passou a dar sinais de de-
saquecimento e o mercado imobiliário paulatinamente começou 
a se retrair. As facilidades de financiamento foram diminuindo, as 
pessoas passaram a ter mais cautela na hora de se comprometer 
a comprar bens de alto valor, outras se endividaram ou perderam 
seus empregos. A situação se agravou em 2015 e, principalmente 
em 2016, quando a situação econômica e política do País se tor-
nou extremamente instável. Assim, para muita gente, vem o ques-
tionamento: vale a pena adquirir imóveis no contexto atual?

Por Vanessa Araújo

Realidade

É importante ter em mente que a compra da casa própria é um projeto a longo prazo. 
Dificilmente uma pessoa terá dinheiro para quitar um imóvel de uma vez só; por isso, quem 
adquire esse tipo de bem vai pagando aos poucos, ao longo dos anos. Assim, em tempos de 
crise, se comprometer com uma dívida dessa natureza pode ser arriscado, em virtude da 
instabilidade do momento.  
Por outro lado, como muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos e não estão 
conseguindo pagar as mensalidades das compras dos imóveis adquiridos em tempos 
favoráveis, várias casas e apartamentos vêm sendo devolvidos, ou vendidos. Dessa forma, 
abre-se o caminho para quem quer comprar imóveis com desconto e com o custo mais 
favorável.       

Verifique a disponibilidade financeira para arcar com o novo imóvel, contabilizando gastos extras 
como pagamentos de taxas, despesas com a mudança, condomínio e até mesmo decoração; 

Analise as taxas cobradas pelos agentes financeiros. Afinal, financiamento imobiliário também é um 
excelente negócio para a instituição bancária;

Busque pela unidade ideal dentro da sua realidade orçamentária: localização, tamanho, vagas de 
estacionamento, segurança do bairro, transporte, prestação de serviços etc;

Examine o histórico da empresa construtora.

"Estava juntando dinheiro com a minha noiva para realizar a festa de casamento.
Passamos 1 ano e meio nos programando, cortando gastos, mas ocorreram 
alguns contratempos: não conseguimos data para a igreja e nem o salão de 
festas. Então, sentamos para conversar e decidimos pegar as nossas economias 
para dar entrada em um apartamento. O restante, financiamos com a Caixa.
Em 2014. Tivemos algumas contrariedades relacionadas a atraso de documentação 
por parte da Caixa. Isso acabou atrasando o recebimento do apartamento. 
Passamos, então, um ano morando de aluguel, mas hoje estamos morando no 
apartamento, que tem 43m² e atende a nossas atuais necessidades".

"Comprei um apartamento na planta, em janeiro de 2014, junto com minha 
noiva. Eu ainda trabalhava com meu pai, na época. Iriamos pagar prestações 
mensais para a construtora até o fim de 2016, ou seja, por três anos, e ao 
recebermos o apartamento, iríamos financiar o restante.
Em outubro de 2014, fui convocado pela Compesa para ser analista de gestão 
de pessoas; o concurso tinha uma vaga e fiquei em 2º lugar. A partir desse 
momento, comecei a adiantar parcelas e consegui quitar a parte da construtora 
um ano antes do previsto. Fiquei apenas com a parte do financiamento. Mês 
passado o edifício foi entregue e hoje, graças a Deus, estou organizando meu 
futuro lar. Pretendo morar a partir de março, logo após meu casamento".

Segundo Frederico Carvalho, secretário executivo da Ademi (Associação das Empresas do Mercado 
Imobiliário de Pernambuco), a retração do mercado imobiliário acarretou uma redução brutal na 
oferta de empregos, aliada à falta de investimentos em todos os níveis da atividade econômica. 
Frederico também acrescenta que, com esse cenário, muitos construtores estão oferecendo 
condições mais acessíveis, sem contar com a facilidade dos bancos, através de longos períodos de 
financiamento. Diante da gama de ofertas, os interessados em imóveis devem atentar para pesquisar 
com tranquilidade e concretizar uma boa compra final.

Comprar um imóvel é uma experiência única para a maioria dos brasileiros, portanto toda a atenção 
é recomendável.

PLANOS QUE DERAM CERTO

Quem não sonha 
ou já sonhou 
com a sua?

Daniel Freire Turmina
Analista de Gestão  

de Pessoas, participante  
da CompesaPrev.

Alexandre Sales
Analista de Gestão,  

participante  
da CompesaPrev.

Algumas dicas do profissional da Ademi  
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Saúde + COMPESASAÚDE:  
ASSUNTOS QUE INTERESSAM A VOCÊ

Filhos maiores de 21 anos
No CompesaSaúde, quando os filhos completam 21 anos, se não forem 
universitários, não podem permanecer no plano como dependentes.  
Por isso, faltando 60 dias para o dependente completar 21 anos, o titular 
deve procurar a Central de Relacionamento ou um dos colaboradores da 
Fundação nas unidades de Caruaru, Serra Talhada, Arcoverde, Garanhuns, 
Salgueiro e Petrolina, solicitando alteração no cadastro, se desejar  
excluí-lo do plano ou mantê-lo como agregado, pagando a tabela cheia. 
Caso ele não se manifeste em tempo, o sistema cobra automaticamente 
o valor de agregado, pois o CompesaSaúde é de pré-pagamento, ou seja, 
primeiro há a cobrança depois a utilização. Entretanto, se o dependente for 
maior de 21 anos e universitário, pode permanecer no plano até os 24 anos, 
desde que apresente a documentação exigida.

Documentos para dar entrada

• Cópia legível do RG e CPF do dependente;

• Comprovante de matricula do último pagamento e declaração  
  da faculdade (vínculo com a universidade);

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

• Cópia da última declaração de Imposto de Renda do titular, com  
   os dados do contribuinte e dos dependentes, bem como resumo  
   da declaração e recibo de entrega do Imposto de Renda.

CPF dependentes
Para atender a exigência da Receita Federal do Brasil, através da Instrução Normativa 1.101/2010,  
e da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, desde 2011 o CompesaSaúde vem exigindo dos 
seus associados o CPF de todos os dependentes, independentemente da idade, para implantar no 
cadastro, já que anualmente precisa encaminhar todas as informações sobre seus associados para 
os Órgãos Públicos Federais.
Por isso, é importante o associado ficar atento às informações contidas no seu formulário 
de recadastramento. Caso o CPF dos dependentes não esteja incluído, é necessário inserir  
a informação e encaminhar a cópia do documento por e-mail, através de malote ou presencial na 
Central de Relacionamento, de segunda a sexta, das 8h às 16h30, junto com o formulário.

Mais informações: 33662414/33662419/33662418

Cópia da última declaração de Imposto de 
Renda do titular, com os dados do contribu-
inte e dos dependentes,  bem como resumo 
da declaração e recibo de entrega do Impos-
to de Renda.

No CompesaSaúde, o associado tem a opção de solicitar auto- 
rização das guias presencialmente, de segunda a sexta, das 8h 
às 16h30, na sede do CompesaSaúde, sendo atendido de ime-
diato. Se estiver no Interior, pode procurar um de nossos as-
sistentes nas unidades de Serra Talhada, Arcoverde, Petrolina, 
Caruaru, Garanhuns e Salgueiro, no horário de 8h às 12h, e das 
13h às 16h30. O (a) assistente encaminhará a guia para auto- 
rização da auditoria médica. 

Outra opção é o envio das guias através de email. Confira.
Se a demanda for médica, enviar para:
autoguia@compesaprev.com.br 
Se for demanda odontológica, enviar para:
autoguiaodontologica@compesaprev.com.br
Em ambos os casos, o prazo de resposta é de até 72 horas. 
Para quem optar por esse canal, o CompesaSaúde orienta en-
caminhar a guia com, pelo menos, cinco dias úteis antes da data 
de realização do procedimento. E não se esquecer de informar 
o nome do local onde fará o exame ou tratamento e o código do 
usuário, localizado no verso da carteira.

SIMULAÇÃO 

Situação atual
Remuneração do INSS (R$ 880,00) + Remuneração 
da CompesaPrev (R$ 320,00) = R$ 1.200,00

Cálculo da contribuição do CompesaSaúde:  
R$ 1.200,00 x 20% = R$ 240,00

Situação com reajuste do INSS:
Remuneração do INSS (R$ 937,00) + Remuneração 
da CompesaPrev (R$ 320,00) = R$ 1.257,00

Cálculo da contribuição do CompesaSaúde:  
R$ 1.257,00 x 20% = R$ 251,40

Documentos para apresentação semestral Documentação anual 

Autorização de exames

Comodidade do associado

Nesta edição, a Revista Compromisso separou as principais informações que pedem atenção  
redobrada, evitando prejuízos tanto para o Participante quanto para o plano de saúde.

Procedimentos que 
NÃO precisam de autorização

• Colposcopia
• Citologia
• Radiologia
• Eletrocardiograma
• Tonometria
• Mapeamento de Retina
• Remoção de cerume  

Procedimentos que  
precisam de autorização

Tratamentos especiais

• Fisioterapia
• Fonoaudiologia
• Quimioterapia
• Radioterapia
• Estudo urodinâmico
• Urofluxometria
• Penioscopia
• Biópsia peniana
• Cauterização química vesical
• Eletrocoagulação
• Nutrição*
• Psicologia*
* Tratamentos exclusivos do Plano III

Comprovante de matrícula do último paga-
mento e declaração da faculdade, compro-
vando o vínculo com a universidade;
Cópia da carteira de trabalho do dependente 
(da página com foto até a 13) para confirmar 
que não há vínculo empregatício.

Por Fernanda Sales

REAJUSTE  INSS

O reajuste dos aposentados e pensionistas 
do INSS, em 2017, será de  6,58% para quem 
recebe acima de um salário mínimo e 6,48% para 
quem recebe o salário mínimo. Diante disso, o 
benefício mínimo a ser pago pelo INSS será de 
R$ 937,00 e o máximo de R$ 5.531,31. Por esse 
motivo, os associados do CompesaSaúde, que 
pagam a mensalidade do plano pelo teto máximo 
de 20%, poderão ter as mensalidades alteradas. 
Isso porque os 20% são calculados sobre a soma 
do valor do benefício do INSS e a suplementação 
paga pela CompesaPrev.
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Começar a praticar exercícios físicos, fazer uma di-
eta, arranjar um emprego, juntar dinheiro, parar de 
fumar e beber. Essas são algumas das promessas 
mais recorrentes no final de ano. Porém, apesar de 
parecer simples, essas mudanças demandam muito 
de cada pessoa, pois ninguém muda do dia para a 
noite, nem com um passe de mágica. É que certos 
hábitos estão muito arraigados na nossa mente e 
rotina.
Assim, aquela velha máxima de que prometer é fácil, 
o difícil é colocar em prática, é daqueles clichês mui-
to pertinentes. Justamente por isso, essas promes-
sas de fim de ano terminam ganhando status de len-
da, pois a realização delas já é outra história. 
É ótimo planejar, projetar planos, mas criar uma ex-
pectativa excessiva e metas mirabolantes não aju-
dam muito. 
Nesse sentido, faz bem pensar e querer mudar, no 
entanto você precisa ver se realmente está disposto 
a fazer isso, e ter a noção de que esse vai ser um 
processo lento e demandará energia.      
O que acontece é que, no final de ano, muitas pes-
soas nem querem mudar de fato, mas terminam sen-
do levadas pelo espírito que envolve esse momento.  

Ser
Cidadão

Entrevista 

A Revista Compromisso conversou com Joissielle Pimentel
sobre o foco para atingir as metas estabelecidas por ela.

Leia o que diz a psicóloga clínica Teresa Veras sobre como as pessoas  
podem mudar suas vidas, definindo objetivos possíveis de serem realizados.

"O início do ano nos remete a um novo tempo. Pela composição dos meses e dos dias, te-
mos a ideia real de que vamos fazer tudo diferente. É como se fosse um recomeço, sendo 
quase inevitável não fazer planos. Eu  procuro fazer o planejamento do ano que se inicia 
de maneira bastante objetiva e tento, ao máximo, simplificar o caminho para  cumprir com 
o que planejei. Acredito ser importante ter metas reais, e sonhar alto também de vez em 
quando, porque não? 'Apresente a Deus tudo o que você faz e todos os seus planos serão 
bem-sucedidos'. Provérbios 16:3. Meu planejamento é  feito pensando em meus objeti-
vos e desejos futuros. Aonde quero chegar é meu norte. Mas procuro ser bastante fle- 
xível,  pois, algumas vezes, as coisas mudam. Com isso, os planos também mudam, mas 
mantenho o foco nos objetivos, sempre. O final do ano é também uma época de refle- 
xão natural na vida. Nessa época, me vem à memória o que aconteceu durante o ano.  
Procuro fazer um apanhado geral e acompanhar o cumprimento das metas, e, de maneira 
particular, as metas que não consegui atingir replico para o ano seguinte, desde que seja 
relevante permanecer com elas!"

promessas de fim de ano
Preocupação vai além da estética e passa a ser questão de saúde

Final de ano é sempre a mesma coisa.  
promessa para cá,  
promessa para lá.  
Muita gente se programa,  
diz que vai fazer e acontecer,  
e que daqui para frente  
tudo vai ser diferente. 

Ilusoriamente pensam que o novo ciclo vai ser capaz 
de operar grandes transformações, esquecendo-se 
de que isso vai depender muito mais das ações de 
cada um.
Ter em mente esses aspectos evitará frustrações 
contínuas e deixará você mais ciente de como 
planejar sua vida. É um processo de autoconheci-
mento que visa potencializar a sua atitude para as 
mudanças. Assim, suas promessas de final de ano 
não serão como antes, e nem precisarão ser feitas 
apenas nesse momento, mas quando for mais a- 
dequadas ao seu momento. Sem culpa, sem ansie-
dade, sem estresse.

Por Vanessa Araújo

RC - Por que as pessoas fazem tantas promessas para mudar suas vidas, mas 
nem sempre conseguem? 
Muitas vezes pensamos que, com o fim do ano, todos os nossos problemas 
ficarão no passado e os hábitos ruins, magicamente, serão modificados.  
Entretanto nada acontecerá se não sairmos da zona de conforto. Há uma bru-
tal diferença entre o planejamento e a ação.

RC - O que lhes falta para que consigam realizar objetivos pessoais, finan-
ceiros etc.? 
No início do ano, todos estamos intensamente motivados. Entretanto, esse 
impulso momentâneo não é suficiente para atingir as tão sonhadas metas de longo prazo . 
É preciso planejar objetivos que possam favorecer a reorganização na vida pessoal, familiar, 
profissional, amorosa e financeira. Um erro comum é a criação de promessas vagas, que, na prática, 
são de difícil realização. Devemos substituí-las por metas específicas, assim teremos a possibili-
dade de avaliar com mais transparência o caminho percorrido e, se necessário, mudar a estratégia  
de execução.

RC - O que distingue pessoas que conseguem levar à frente a mudança, de outras que não conse- 
guem?
O diferencial das pessoas que persistem com os bons hábitos é que elas admitem ser improvável 
estar motivadas durante todos os dias do ano.  Para  exercícios físicos, estudos, controle financeiro, 
dieta etc. Essas pessoas cumprem as metas, apesar da preguiça e do comodismo, porque apren-
deram a valorizar mais a disciplina do que a motivação.

RC - Quais as dicas ou conselhos para quem quer realmente mudar de vida?
Observamos que, para algumas pessoas, é mais difícil o cumprimento das novas metas.  
Os obstáculos são de origem multifatorial: por questões emocionais, sociais, econômicas etc. Res-
salto que existem dificuldades psicológicas, como ansiedade, baixa autoestima, depressão, pro- 
blemas de relacionamento interpessoal, uso de álcool/drogas, dentre outras. Esses fatores também 
podem boicotar, em nível consciente ou inconsciente, a realização dessas promessas.
Procurar apoio dos familiares e amigos sempre ajuda no encorajamento para enfrentar os desafios. 
Contudo, há casos em que se faz necessário o tratamento psicoterápico, para analisar a origem das 
dificuldades que imobilizam a realização dos objetivos estabelecidos.

Jeissielle Pimentel
Analista de Gestão 

de Pessoas, participante 
da CompesaPrev. 

Teresa Veras,
credenciada ao
CompesaSaúde

Comportamento
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Natural de Recife, Suely Santana, 52, começou a trabalhar na Compesa 
em 1985. Após 10 anos, foi convidada para se juntar à CompesaPrev. 
Foram dois momentos de intensa dedicação, que juntos somam 30 
anos de serviço. Nesse período, Suely casou com um compesiano, 
teve duas filhas, coordenou um animado grupo de mais ou menos 
35 pessoas, trabalhou na folha de pagamento de aposentados e 
pensionistas da CompesaPrev. Sem dúvida, são muitas histórias 
para contar! Em novembro de 2016, fechou essa longa trajetória 
profissional, que se confunde com a sua vida pessoal, e chega à 
merecida aposentadoria. Hoje se sente orgulhosa de ter prestado 
serviços à Compesa e à CompesaPrev, onde fez grandes amigos.  
E encerra esse ciclo com uma certeza: “Cumpri o meu papel”.

RC - Você destaca algo interessante sobre 
dificuldade e superação?
Suely Santana - Sim! Houve uma época na Com-
pesa em que trabalhamos com menores de co-
munidades carentes e menores infratores da 
Febem. A relação com o pessoal das comuni-
dades era mais fácil, tanto que até hoje alguns 
me ligam para falar das suas vidas. Porém, com 
os da Febem não foi tão simples; era tudo muito 
desgastante, pois eles viviam aprontando e dei- 
xando as pessoas assustadas.

RC - No decorrer dos anos, como foi construída  
a sua relação com as pessoas do trabalho?  
Suely Santana - Fiz grandes amigos e irmãos, 
que levarei para o resto da minha vida, tanto na 
Compesa quanto na CompesaPrev.

RC - O que costuma fazer quando não está tra-
balhando? 
Suely Santana - Curto minha família, seja em 
casa ou passeando. E gosto de arrumar a casa, 
encontrar amigos e de uma boa leitura.

RC - Fazendo um balanço, o que a Compesa re- 
presenta para sua vida? 
Suely Santana - Foi fundamental. Através dela, 
consegui tudo o que tenho. Na Compesa tive um 
grande aprendizado não só profissional, mas 
também de vida. Inclusive foi lá que conheci 
meu marido.

Suely Santana fala sobre a aposentadoria 

RC - Como está sendo o processo para a aposen-
tadoria?  
Suely Santana - Começou a tomar forma há al-
gum tempo, quando percebi que precisava ficar 
mais perto da minha familia. Além disso, eu quero 
cuidar mais de mim, pois, para a mulher que tra-
balha 8h por dia, fica difícil conciliar casa, marido, 
filhos, mãe e ainda cuidar dela mesma. Aí decidi 
que, completando meu tempo de serviço, iria me 
aposentar. Assim, apesar de gostar da Compesa, 
acredito ter chegado a hora da aposentadoria.

RC - Quais são os seus planos de vida, daqui pra 
frente? 
Suely Santana - No momento, eu quero descan-
sar, curtir os meus e a mim. Depois viajar e re-
alizar algum trabalho voluntário. Mas quem vai 
direcionar tudo é Deus. 

" A  C o m p e s a  
é  u m a  e m p r e s a  
q u e  s e m p r e  m e 
d e u  o r g u l h o ! "

Nossa  
Gente
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RECIFE 
CARNAVAL MULTICULTURAL

Cultura

Considerado um dos lugares mais efervescentes 
durante o Carnaval, Pernambuco deve ser parada 
obrigatória de milhões de pessoas nos períodos 
de folia. Isso não é por acaso, já que suas muitas 
cidades têm festas garantidas e mostram a bele-
za e diversidade do Estado.
Toda essa pluralidade está expressa nas ladei-
ras de Olinda e seus bonecos gigantes, no Galo 
da Madrugada e no frevo em Recife, no colo- 
rido dos Caboclinhos de Goiana, no Encontro de 
Grupos de Maracatu Rural, em Nazaré da Mata, 
nos Papangus de Bezerros, na Folia dos Bois em 
Arcoverde, nos Caretas de Triunfo, no festival de 
jazz, em Gravatá. São tantas as manifestações  

culturais que é até difícil escolher o que aprovei- 
tar em Pernambuco.
Mas se você não está a fim de agitação no Carna-
val,  Pernambuco tem muitas opções para relaxar 
no feriadão. Uma boa alternativa são as belíssi-
mas praias do litoral Norte e Sul, e a incrível Ilha 
de Fernando de Noronha, considerada, em 2015, 
pelo TripAdvisor, a melhor ilha da América Latina. 
Além dos engenhos da Zona Rural.
Seja nas batucadas dos tambores do maracatu, 
pulando ao som de algum show no Recife Antigo, 
se jogando nas ladeiras de Olinda ou descansan-
do numa rede na praia, aqui é o lugar. 

O ano mal começou e no que a gente pensa?  
Em Carnaval! Pois é, os festejos só acontecem no final de fevereiro, 

mas a expectativa é grande para a maior festa popular do Brasil. 
São cinco dias de folia e agitação em vários cantos do País.

Se Pernambuco proporciona, durante a folia, uma diversidade de opções e ma- 
nifestações culturais, é na capital do Estado que acontece a convergência des-
sa pluralidade, tanto que ficou conhecido como o Carnaval multicultural.
Cheio de história, o Carnaval de Recife deu seus primeiros passos no final do 
século XVII, quando os trabalhadores das Companhias de Carregadores de 
Açúcar e as Companhias de Carregadores de Mercadorias suspendiam suas 
tarefas a partir do dia anterior à Festa dos Reis. Assim, os homens se reuniam 
formando cortejos e improvisavam cantigas em ritmo de marchas.
Muito diferente desses primeiros tempos, hoje o Carnaval de Recife ganhou 
grandes proporções. Mas guarda dentro de si todas as tradições construídas 
ao longo dos séculos, e a sua principal essência: a rua.
São muitos blocos que saem durante os dias de folia, sem esquecer, é claro, o 
maior bloco do mundo: o Galo da Madrugada, que arrasta milhões de pessoas 
pelo centro da cidade. Além dos blocos líricos que tradicionalmente desfilam 
pelo Recife Antigo. Enfim, há muito o que se ver e aproveitar. 

Por Vanessa Araújo

Para ficar por dentro da programação completa do carnaval de Pernambuco,
acesse o site: www.penocarnaval.com.br

Dicas para um bom foleão

OLINDA
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SAÚDEVIVACOM
FEIRAI

Como você já sabe, o CompesaSaúde, em parceria com a Compesa, irá 
promover a I Feira de Saúde. O evento, que aconteceria em novembro do 
ano passado, foi adiado para que o CompesaSaúde pudesse trazer mais 
estrutura e opções de serviços. A Feira vai homenagear os seis anos 
do Programa Viva com Saúde, que atende aos associados portadores  
de diabetes e hipertensão, com acompanhamento personalizado.  
Os 30 anos da CompesaPrev, comemorados no dia 26 de fevereiro,  

também serão lembrados com a presença da equipe de Previdência e da Central de  
Relacionamento, que vão tirar dúvidas e oferecer serviços das áreas de previdên-
cia, empréstimo, autorização de exames e plano de saúde.

Vai
Acontecer

A Feira tem como finalidade aproximar o Plano com a realidade de seus associados, 
através de ações de prevenção e diagnóstico precoce de doenças, trazendo conhecimento 
e realizando exames de rotina.  A equipe organizadora é composta por integrantes das 
áreas de serviço social e comunicação da Fundação;  da coordenação de eventos e da 
Gerência de Gestão de Pessoas da Compesa. Os profissionais envolvidos nesse projeto 
acreditam que, levando orientações aos associados, é possível incentivar a prevenção  
e atenção com os sinais de socorro repassados pelo corpo.

Orientação e proximidade na prevenção de doenças

Por Fernanda Sales

ESTÁ TUDO SENDO PLANEJADO
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Uma boa notícia. Quem precisa consultar infor-
mações do INSS (Instutito Nacional de Seguri-
dade Social), para os processos da aposentadoria,  
agora vai percorrer um caminho mais curto.  
Já está funcionando a Central de Serviços, um  
novo atendimento do INSS, que, entre outras 
opções oferecidas aos seus segurados, está o 
acesso ao Cnis (Cadastro Nacional de Informações 
Sociais). A grande vantagem é que o segurado do 
INSS não vai precisar agendar atendimento para 

registro da senha de acesso ao Cnis.
No atendimento atual, é preciso agendar uma data, além disso dirigir-se a uma agência da Previdên-
cia e, só então, cadastrar uma senha. Com o novo atendimento, o segurado disca 135, pela Central de 
Serviços, e já tem acesso à consulta dos dados.

O Cnis é um tipo de extrato que informa todos os salários que foram recebidos durante 
a vida laboral. Detalha os valores referentes aos empregos que o segurado teve e traz as 
informações necessárias à aposentadoria. Portanto, quem vai se aposentar pela Pre- 
vidência Social precisa estar atento. É que o acompanhamento das informações pos- 
sibilita que sejam feitas correções com antecedência, evitando mal-estar e prejuízos.
Com a novidade, não será mais preciso agendar atendimento para registrar uma senha de acesso 
ao extrato do Cnis, carta de concessão, consultar revisão de benefícios, entre outros serviços. 
Basta acessar na internet o endereço:  serviços.inss.gov.br/ central , fazer um cadastro,  após um 
contato telefônico com o 135, validar o acesso respondendo algumas perguntas e informando 
o código disponibilizado no site, quando tentar acessar pela primeira vez.

Primeiro que tudo, validar o acesso;
 
Informar cpf;

Nome completo; 

Data de nascimento; 

Nome da mãe.

Serviço  
ENTREVISTA

Crises são momentos de insegurança e instabilidade, mas tam-
bém podem ser uma ótima oportunidade para transformações. 
Isso não é diferente quando o assunto é investimento. Tendo visão 
e sabendo aplicar o dinheiro de forma correta, as chances de al- 
cançar êxito são grandes. No entanto, para se chegar a esse estágio,  
é necessário paciência, muita disciplina e estudo. Acompanhe a 
entrevista com o economista e mestre em finanças quantitativas.

RC - Para 2017 existe alguma expectativa de melhora da crise? O mercado 
está otimista?
André Panariello - De certa forma, sim. As principais variáveis econômicas 
como PIB, inflação, juros e desemprego devem mostrar sinais de desaceleração. 
Entretanto a expectativa é de que elas parem de piorar no próximo ano, e isso 
não é necessariamente uma melhora.

RC - Diante desse contexto, é um bom momento para as pessoas investirem?   
André Panariello - Sempre é um bom momento para investir. E em épocas 
de crise, melhores oportunidades são encontradas. Atualmente, os melhores 
investimentos são os títulos públicos; com eles, é possível conseguir boas   
taxas de remuneração com menor risco.

RC - Qual o significado que o ato de investir dinheiro possui?        
André Panariello -  Resumidamente, segurança. Uma reserva acumulada ao longo do tempo, com 
juros, faz com que as pessoas passem por crises com maior estabilidade.

RC - Para quem quer começar agora, como dar o pontapé inicial?
André Panariello - O primeiro passo é conhecer o seu perfil de investimentos (agressivo, moderado ou 
conservador) e calcular o horizonte de tempo dos seus objetivos financeiros. Após isso, é importante 
a disciplina de poupar. O último passo é ler, principalmente, sobre os custos. A regra que eu utilizava 
quando comecei a trabalhar era pagar todas as contas que tinha logo no início do mês. Depois, 
investia o máximo possível com o intuito de não gastar com supérfluos.

RC - Cada pessoa tem uma realidade financeira diferente: alguns têm mais dinheiro, outros possuem 
uma renda muito reduzida. Nesse sentido, todos podem investir? 
André Panariello - Atualmente, é possível investir com qualquer quantidade de recursos financeiros, 
mesmo R$ 100,00 já é um início. No tesouro direto, é possível comprar frações de um título, o que 
facilita bastante o acesso a qualquer tipo de investidor. Fundos dependem de uma aplicação inicial; 
esse valor varia de acordo com o objetivo e o público-alvo do fundo.

André Panariello, consultor financeiro da ADITUS, fala sobre a importância  
de fazer investimentos e dá algumas dicas para quem deseja começar. 

aNDR

Cnis: Agora ficou mais fácil registrar a senha de acesso

Consulte: www.servicos.inss.gov.br
Fonte: www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1841652-
segurado-ja-pode-consultar-cadastro-sem-ir-ao-inss.
shtml

Como proceder 

Informações no site do INSS

Educação  
Financeira

Por Fernanda Sales
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Notícias   
Credenciados Novos credenciados e outras informações

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE  

INTERIOR

Centro de Diagnóstico Boris Berenstein
Unidade  Piedade
Especialidade: mamografia,  ultrassonografia, radiologia 
odontológica
Endereço: Av. Barreto de Menezes, 800 – Salas 26 A 28 – 
Piedade, Jaboatão 
Unidade Olinda
Especialidade: mamografia,  ultrassonografia, raio X
Endereço: Av. José Augusto Moreira, 1183 , Casa Caiada 

Prorim Servicos Médicos Nefrológicos 
Especialidades: hemodiálise ambulatorial, nefrologia, 
nefrologia pediátrica
Endereço: R. Padre Inglês, 288, Boa Vista
Fone: (81) 3204-1900

Dra. Adriana Freitas Santiago Mota
Especialidade: RPG, drenagem linfática e fisioterapia
Endereço:  Rua Estado de Israel, 262 - Sala 902-  
Ilha do Leite
Fones: (81) 3231-1669 / 99108-1008

Ampliação de cobertura
Hospital D' Ávila -  está oferecendo urgência de ortopedia 
e neurologia

Mudança de telefone

Solb - Serv. de Ortopedia Luiz Braga 
Unidade Ilha do Leite
Novo telefone:  (81) 98127-4784

Solb- Serv. de Ortopedia Luiz Braga Ltda.
Unidade Madalena
Novo telefone: (81) 3039-0030

Dra. Viviane dos Santos Oliveira Maia
Especialidade: gastroenterologia
Endereço: Rua Venezuela, 182 – Sala 08 - Espinheiro
Fone: (81) 3222-7060

Unidade Boa Viagem
Especialidade: mamografia,  ultrassonografia, raio X 
tomografia computadorizada, densitometria óssea 
Endereço: R. Ribeiro de Brito,590 , Boa Viagem
Fone para marcação em todas as unidades: (81) 3216-1900

CEM -  Centro de Especialidades Médicas
Especialidade: clínica médica, cardiologia, 
radiodiagnóstico, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e 
traumatologia e análises clínicas
Endereço: Rua Joaquim Godoy, 393 - Nossa Senhora da 
Penha, Serra Talhada
Fone: (87) 3831-8446




