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COMUNICADO:
Recife, 16 de março de 2020.

COMUNICADO

A Diretoria Executiva da Fundação Compesa de Previdência e Assistência- CompesaPrev, no uso 
de suas atribuições, assim dispõe:

Considerando a necessidade de estabelecer medidas temporárias de prevenção ao  contágio 
pelo novo coronavírus (Covid-19), a classificação de pandemia pela OMS, e que a cada dia, tem 
se confirmado novos casos de pessoas contaminadas com o  Covid-19 no Estado. Bem como, 
reconhecendo que a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle 
e contenção, danos e agravos à saúde pública a fim de evitar a disseminação da doença, redu-
zindo as chances de contágio, resolve:

1-    Suspensão da Prova de vida (Recadastramento) pelo período de 120 dias;

2-    O atendimento na CompesaPrev, seja para o setor previdenciário ou assistencial, deve ser 
realizado PREFERENCIALMENTE pelos  telefones: (81) 33662414/33662434, e-mail ou pelo site 
conforme a natureza da demanda a seguir:

E-mail:

• Autorização de  guias médicas: autoguia@compesaprev.com.br;
• Autorização de guias odontológicas: autoguiaodontologica@compesaprev.com.br;
• Revalidação de guias e mudança de  prestador:atendimentocompesasaude@compesa  
 prev.com.br;
• Empréstimo, cadastro, envio de boleto do plano de saúde, adesão e exclusão: 
 atendimentocompesaprev@compesaprev.com.br;
• Reembolso: alanno@compesaprev.com.br.
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Site:  

• Guia Médico;
• Emissão de boleto do CompesaSaúde;
• Extratos de utilização do plano de saúde, empréstimos e contribuição do plano de                         
  previdência;
• Simulações de benefícios e empréstimo;
• Atualização  cadastral;
• Envio de  solicitação de  autorização de guias médico e odontológico;
• Contracheque;
• Orientações gerais sobre cobertura, exclusão, reembolso, empréstimo e previdência.

                                                   
3-    Caso os assistidos, autopatrocinados e quem resgatou a sua reserva de poupança em   
        2019, não tenham recebido pelos Correios o seu Demonstrativo de Informe de  Rendi-  
        mentos Ano Base -2019, a CompesPrev orienta que a solicitação seja através do e-mail   
        suzanagonzaga@compesaprev.com.br e dúvidas podem ser tiradas através do 
        telefone: (81) 3366.2417.

4-    Suspensão do gozo de férias dos profissionais que atuam diretamente na área de saúde da                  
        CompesaPrev, pelo período de 90 dias;

5-    Suspensão da participação dos colaboradores em eventos externos, seminários, inclusive o      
        CompesaPrev Itinerante, por 90 dias;

Por fim, a CompesaPrev  informa que o atendimento telefônico e por e-mail/site  terão 
reforço  pelos próximos 90 dias, garantindo aos nossos participantes/assistidos a 
realização do atendimento à distância, evitando o deslocamento e chances de contágio 
do Coronavírus (Covid-19).

     Este comunicado entra em vigor a partir de hoje.

DIRETORIA EXECUTIVA


