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Em 1987, quando a CompesaPrev foi fundada, falar de 
aposentadoria era receita fácil: trabalhava-se uma vida 
toda em uma mesma empresa, ao se aposentar aos 60, 
a expectativa de vida era de apenas 62,5 anos, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Hoje, vivemos outros tempos, de economia e tec-
nologia aceleradas, mercado de trabalho mais volátil (em 
média, o brasileiro durava três anos no mesmo emprego, 
antes da pandemia), melhoria nos tratamentos de saúde, 
acesso à informação de hábitos de vida mais saudáveis. 
Tempos que mudam repentinamente e, muitas vezes, 
nem percebemos que o mundo mudou... bem na vez da 
gente se aposentar, parafraseando o titulo do livro de 
Dado Schneider: “O mundo mudou... bem na minha vez!” 

Assim como em nossas vidas, também são as enti-
dades, e a Fundação se enquadra nisso. Ao longo de 33 
anos, a CompesaPrev precisou se readequar e acompa-
nhar as mudanças ocorridas nos cenários econômicos 
e sociais para propor melhorias para o compesiano in-
vestir em sua aposentadoria.

Trazer à reflexão alguns tabus, como o suicídio, por 
exemplo, onde chamamos atenção para a sua prevenção, 
que é o "Setembro Amarelo". Outro aspecto é o racismo, 
que apesar de 132 anos de abolição da escravatura, ainda 
precisamos, sim, nos reanalisar e desconstruir os pensa-
mentos que mais de 300 anos de escravidão nos deixa-
ram faz parte do papel social da CompesaPrev. Assuntos 
abordados nesta edição. 

Ainda trazemos uma entrevista com nosso consultor 
econômico sobre a influência da pandemia nos investimen-
tos da Fundação, além de conversarmos sobre os impactos 
do colesterol alto na visão e a necessidade de continuar 
com o protocolo de combate à Covid-19, pois ainda estamos 
em meio a uma pandemia. Fique atento à continuidade da 
matéria sobre as regras de transição na nova previdência. 

Boa leitura! 
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Por que GASTAMOS mais do 
que GANHAMOS? 

E D U C A Ç Ã O  F I N A N C E I R A

Para sugestão de novos entrevis-
tados, envie um e-mail para:

comunicacao@compesaprev.com.br
ou envie uma mensagem para o 
nosso WhatsApp: 81 9256-9404.

ALDENIRA BORGES

60 anos

Aposentada

Casada

Viagens, animais, 

gastronomia, 

natureza, família

Ficar parada

Viajar para o exterior

A entrevistada desta edição da Revista Com-
promisso é a aposentada Aldenira Borges, de 
60 anos.beneficiária da CompesaPrev e asso-
ciada CompesaSaúde, ela dedica os dias para 
curtir a família e viajar. Para isso, se planejou 
e manteve o foco. Hoje, colhe os méritos dos 
esforços. Saiba como foi possível e se inspire! 
Nunca é tarde! 

Quem é Aldenira Borges? 

Sou uma mãe de dois filhos, avó 
de três netos e bisavó de um 
bisneto. Totalmente realizada! 

Como e quando você enten-
deu que era o momento de se 
aposentar?  

Comecei a trabalhar aos 16 anos, 
com carteira assinada. Entrei na 
Compesa aos 18 e sempre tive 
vontade de me aposentar cedo, 
para curtir um pouco a família e 
a vida. Aos 56 anos, me aposentei.  

Como foi o planejamento para a 
sua aposentadoria? Você acha 
que valeu à pena ter investido 
na CompesaPrev?  

Sou sócia fundadora da Compe-
saPrev e, graças a essa Funda-
ção, pude me aposentar cedo. 

Nos conte um pouco sobre sua 
experiência de vida.  

Fui mãe aos 17 anos. Isso não 
me atrapalhou em nada. Estu-
dei, trabalhei e vivi a vida inten-
samente. Aos 32 anos, fui mãe 
novamente, com mais experi-
ência. Foi maravilhoso! Aos 34, 
fui avó. Levei um susto, mas 

adorei! Com 58 anos, levei outro 
susto: fui bisavó. Adoro! 

E da vida profissional, o que 
você tem a nos dizer?  

Entrei na Compesa aos 18 anos 
de idade. Passei quase a vida 
inteira trabalhando lá. Tudo o 
que conquistei foi fruto do meu 
trabalho, devo tudo que tenho a 
essa empresa, que me acolheu 
tão nova e inexperiente. Toda 
minha experiência profissional 
foi adquirida lá. 

Como você tem aproveitado 
os seus dias, desde que se 
aposentou?  

Curtindo minha casa e viajan-
do. Hoje, passo a maior parte 
do tempo em Gravatá, curtindo 
a natureza e os animais.

Que conselho você dá a quem 
pretende se aposentar e ter 
qualidade de vida? 

O meu conselho é: se aposen-
te ainda com saúde, pois não 
adianta de nada você juntar 
muito dinheiro e depois não po-
der usufruir do mesmo, gastá-lo 
somente com remédios ou mor-
rer assim que se aposentar.
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Pandemia reforça necessidade do debate sobre a importância do 
consumo consciente

Desde março, quando o coronavírus 
chegou a Pernambuco, passamos a 
conviver com a expressão “serviços 
essenciais”. A partir daí, foi neces-
sário adotar o isolamento social 
como medida de contenção da 
pandemia e apenas os seg-
mentos entendidos como 
prioritários puderam se man-
ter em funcionamento. 

Entre os problemas que 
vieram à tona nesse perío-
do, a pandemia também 
colocou luz sobre a ina-
dimplência e a manei-
ra desenfreada como estamos 
consumindo. Uma pesquisa da Confederação Nacional 
do Comércio (CNC) apontou que, em agosto, o endivida-
mento dos brasileiros subiu para 67,5%, sendo 0,1% a mais 
do que mês anterior. O aumento resultou no alcance do 
maior índice da série histórica da CNC, iniciada em janeiro 
de 2010. Na comparação anual, o índice se mostrou acima 
de 2,7% em relação ao mesmo mês de 2019. Gastar mais 
do que se ganha se tornou um problema banalizado para 
a maioria dos brasileiros, mas que requer muita atenção. 

A doutora em Química com Habilitação em Neuroci-
ências e membro da Sociedade Brasileira de Neurociên-
cias e Comportamento, Allana Frós, explica essa relação 
com o consumo. “Somos mais emocionais do que racio-
nais. Nosso cérebro tem uma estrutura chamada amígda-
la, que é o nosso centro emocional, e faz com que tenha-
mos atitudes impulsivas na hora de comprar. Felizmente, 
outra estrutura chamada de córtex pré-frontal (CPF) con-
trola nossas reações emocionais e nos impede de agir 
irracionalmente. A amígdala e o CPF vivem 'competindo'. 
Em meio a um mercado consumista, somos tomados pela 
emoção”, alerta a integrante da equipe da Realize, clínica 
credenciada ao CompesaSaúde. “Outro ponto importante 
é o medo, controlado e ativado pela amígdala. Medo de 

perder um bom negócio, de não conseguir mais aquela 
promoção, entre outros. Estamos sempre sendo contro-
lados por nossos medos e inseguranças”. 

Além disso, a especialista chama atenção para o 
fato de que as pessoas compram compulsivamente 
para encobrirem ou compensarem carências emocio-
nais, o que explicaria o crescimento do consumo, mes-
mo durante uma pandemia. “Comprar é uma forma de 
se autoenganar e dizer que estamos no poder. É mais 
fácil nos preocuparmos em como vamos pagar as dívi-
das do que realmente assumirmos que precisamos de 
ajuda e ajuste emocional”, explica.

O veículo que pode tirar o indivíduo do caminho da 
compulsão e levá-lo ao consumo consciente também é 
a mente, como orienta Allana Frós. “É necessário que sai-
bamos treinar ainda mais o nosso CPF, para nos ajudar a 
controlar os impulsos de compra. Precisamos aprender a 
planejar nossas finanças, sempre questionando: será que 
preciso disso mesmo? Saber qual é o nosso limite é um 
ponto crucial, já que o mercado está sempre nos mos-
trando ilimitadas formas de comprar. Planejar as ações, 
colocando em metas tudo aquilo que você almeja ter”. 
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Mudar a forma de se relacionar com o dinheiro tor-
nou-se uma necessidade pelo bem da saúde mental. 
“Tudo que é feito de forma excessiva, gera um sentimento 
de codependência. A verdade é que a compra alimenta 
uma sensação de poder e controle. Isso ativa em nossa 
mente outro mecanismo, o do sistema de recompensa, 
que é responsável 
por processar a infor-
mação relacionada à 
sensação de prazer e 
satisfação. Mas é uma 
satisfação transitória. 
Por isso, é preciso que 
o CPF, que também 
faz parte do sistema 
de recompensa, seja 
bem treinado com 
planejamentos em curto e longo prazo”, enfatiza a neuro-
cientista e educadora. 

Esse ressignificado pode contribuir para evitar, inclusi-
ve, doenças mentais. “Precisamos buscar outras atividades 
que nos trazem prazer. Manter o ciclo da recompensa equi-

librado, com atividades balanceadas, diminui a probabilida-
de de desenvolver doenças mentais e nos ajuda a tomar 
decisões corretas e planejar nossa vida financeira”. 

Adotar essas mudanças trarão não apenas o bem 
individual, mas também o coletivo, trazendo benefícios 
significativos para a manutenção da vida no plane-

ta. “Quando temos 
a consciência de 
consumir apenas o 
que é necessário, o 
uso consciente do 
dinheiro pode vir 
através do prazer de 
reciclar e reutilizar. 
Viver de forma equi-
librada é possível e 
precisamos cuidar, 

desde agora, das gerações futuras. Uma cultura imedia-
tista como a nossa, onde o dinheiro dita as regras, preju-
dica a saúde mental das crianças, que crescem achando 
que, se não tiverem dinheiro para satisfazer os desejos, 
nada mais tem valia”, finalizou. 

S A Ú D E  E  Q U A L I D A D E  D E  V I D A

Colesterol alto
pode causar danos à visão
O excesso de gordura no sangue pode causar derrames oculares e 
manchas nos olhos

O consumo excessivo de gorduras, como frituras 
e doces, faz com que o nível de colesterol do sangue, 
principalmente o chamado colesterol ruim, seja ele-
vado. Esse excesso de gordura é uma das principais 
causas de doenças cardiovasculares, mas, também, 
está relacionado a problemas na visão.  

Segundo a oftalmologista Telma Florêncio, o co-
lesterol alto cria placas de gordura que são levadas 
pela corrente sanguínea, o que pode bloquear os va-
sos da retina e dos tecidos oculares. “Na retina, pode 
levar a oclusão (fechamento) dos vasos retinianos, 
que provocam baixa visual. As placas de gordura po-
dem embolizar para artérias da retina intermitente, 
que leva ao sintoma de escurecimento da visão du-
rante alguns segundos, chamada de amaurise fugaz, 
ou podem estar na cavidade vitrea (intraocular) na 
forma de cristais, que é a sínquise cintilante, poden-
do causar sintomas de pontos flutuantes no campo 
visual”, afirma a especialista em Retina Clínica e Ci-
rúrgica da UniVision, credenciada ao CompesaSaúde.  

A oftalmologista também reforça que o coles-
terol alto, ligado a outras doenças, pode prejudicar 
ainda mais a visão. “O colesterol alto, associado a 
doenças como diabetes e hipertensão, agrava ainda 
mais estas doenças e, no olho, a retinopatia diabé-
tica e a hipertensiva podem deixar a visão dos por-
tadores muito comprometida ou mesmo levá-los a 
cegueira”, alerta.  

Por isso, manter o controle dos níveis de coles-
terol no sangue é importante para a saúde da visão e 
do corpo como um todo. 

 “O excesso de colesterol ocorre por fatores 
genéticos e alimentares. Adotar um estilo de vida 
saudável, praticar exercícios e manter uma ali-
mentação rica em fibras, equilibrada e pobre em 
gorduras, é ideal para evitar problemas de saúde”, 
finaliza a oftalmologista.

A ilustração representa um 
vaso sanguíneo com placas 
de gordura, que bloqueiam 

os vasos da retina e dos 
tecidos oculares.

Esse bloqueio pode levar a oclusão dos vasos da retina, 
ocasionando baixa visual e outros problemas na visão. 
Além disso, podem agravar ainda mais as doenças ocula-
res, como a retinoplastia diabética e a hipertensiva, com-
prometendo muito a visão ou mesmo levar a cegueira.

Para evitar esses e outros problemas, mantenha o con-
trole do nível de colesterol no sangue, adotando uma ali-
mentação saudável e pratique exercícios regularmente.

“Quando temos a consciência de consumir apenas 
o que é necessário, o uso consciente do dinheiro pode 
vir através do prazer de reciclar e reutilizar. (...) Uma 
cultura imediatista como a nossa, onde o dinheiro dita 
as regras, prejudica a saúde mental das crianças, que 
crescem achando que, se não tiverem dinheiro para 
satisfazer os desejos, nada mais tem valia”.

  Nossos Serviços

PSICOLOGIA FONOAUDIOLOGIA

FISIOTERAPIA NUTRIÇÃO

PSIQUIATRIA

TERAPIA 

OCUPACIONAL

Unidades

Praça 12 de março, 23.

Sala E.  Galeria Cordeiro.

Bairro Novo - Olinda - PE.

CEP - 53030-110

 OLINDA
Rua Ernesto de Paula

Santos, 1172 - salas 702 e

703 - Empresarial Nestor

Rocha. Boa Viagem - Recife

- PE. CEP - 51021-330

 BOA VIAGEM

Contato

Telefone: 55(81) 3318-1394
Whatsapp: 55(81) 9 9204-0699

 OLINDA

Telefone: 55 (81) 3314-1084
Whatsapp: 55 (81) 9 9204-0699

 BOA VIAGEM

realizeclinicaintegrada.com.br
SITE

@realizeclinicaintegrada

 Uma clínica afim de promover

um serviço com excelência no

atendimento humanizado

com foco na saúde e

acolhimento de qualidade.

Fundadoras 
da Realize Clínica 

Integrada
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Como estão os investimentos da 
CompesaPrev em meio à pandemia?

Segundo especialis-
tas da área econômica, 
o primeiro semestre de 
2020 foi um dos mais 
turbulentos da história 
dos mercados, graças 
aos impactos causados 
pela pandemia. Até para 
entidades de previdência 
complementar, como a 
CompesaPrev, o momen-

to foi de cautela e de repensar estratégias. Segundo a 
jornalista Flávia Pires, na matéria “Solidez Apesar da 
Crise”, na edição de número 429, da Revista da Previ-
dência Complementar: “Felizmente, porém, numa rea-
lidade distinta daquela observada em outros mercados, 
as fundações brasileiras têm enfrentado bem a pande-
mia - e seus efeitos adversos - graças a carteiras ro-
bustas e à mobilização dos diferentes stakeholders do 
sistema”, o que mostra a solidez desse segmento.

Diante desse cenário, entrevistamos o consultor 
Rafael Rossoni, da Aditus, empresa que auxilia a área 
de investimentos da CompesaPrev. Confira:

Como se comportou o mercado previdenciário, de for-
ma geral, durante a pandemia? 

De forma geral, o mês de março foi bastante com-
plicado para o mercado, em função, sobretudo, da 
incerteza que a pandemia trouxe: todos sabiam que 
haveria impactos econômicos, mas ninguém sabia 
ao certo o tamanho desse impacto. Apenas a partir 
de abril, quando as notícias da Europa começaram a 
ser mais positivas, o mercado voltou a uma trajetória 
de normalização. Houve alguns ajustes de posição, 
com o intuito de diminuição da exposição ao risco, 
mas, via de regra, as Entidades Fechadas de Previ-
dência Complementar  não alteraram de forma rele-
vante a carteira de Renda Variável, mas aproveitaram 
o momento para fazer algumas compras de títulos 
públicos de longo prazo, na Renda Fixa, aproveitan-
do as taxas mais elevadas por conta do aumento da 
aversão ao risco do mercado.  

Quais as perspectivas para os fundos de previdência 
no próximo semestre?

A dificuldade de atingir as metas aumentou muito, 
não só pelos resultados tipicamente negativos do pri-
meiro semestre, mas, também pelo fato das taxas de 
juros estarem muito baixas ao longo do segundo se-
mestre. Dessa forma, esperamos algum aumento de 
risco nas carteiras, oriundo, sobretudo, das classes de 
Renda Variável local e de Investimentos no Exterior.

Sobre o desempenho dos investimentos da Fundação, 
qual a sua avaliação?

A carteira da Compesaprev do plano BD é compos-
ta, majoritariamente, por títulos de renda fixa (fundos 
de investimentos e Títulos Públicos Federais), sendo 
por volta de 90% da carteira, o que ameniza o impac-
to em eventos como o que ocorreu. Tivemos um mo-
mento inicial de pânico, onde ninguém sabia ao cer-
to o que estava acontecendo. Quando isso ocorre, a 
volatilidade aumenta, a busca por ativos de risco fica 
menor e acaba ocorrendo a famosa busca por ativos 
de boa relação risco x retorno, com muita gente bus-
cando títulos públicos aqui no Brasil, o dólar sendo 
bastante procurado, uma vez que é uma moeda forte. 
Enfim, todo mundo quer se proteger ou mesmo enviar 
recursos para economias mais sólidas.

O que estamos acompanhando, desde o começo 
da pandemia e da descoberta do coronavirus de forma 
mais ampla, é que o governo brasileiro adotou uma po-
lítica mais expansionista, colocou em prática o coro-
na-voucher para tentar manter o mínimo de poder de 
compra para as pessoas, uma vez que ninguém sabia 
o impacto sobre a economia, desemprego, e acabou 
descobrindo que o nível de informalidade era muito 
mais alto do que se imaginava. Isso trouxe um peda-
ço dessa economia informal para a formalidade, via o 
corona-voucher. De lá pra cá, temos a taxa de juros em 
níveis historicamente baixos, por volta de 2% ao ano, 
a inflação segue controlada, estando ainda abaixo do 
piso da meta. Logo, temos uma tendência de migração 
para ativos reais e ativos de mais risco, a fim de obter 
mais retorno nas carteiras de forma geral.

SAÚDE MENTAL
vem recebendo mais destaque no Brasil
Organizações como o Centro de Valorização da Vida identificam altos 
números de atendimentos realizados por todo o país

Em momentos de pandemia e isolamento social, 
vem aumentando a atenção dos brasileiros quanto 
aos cuidados sobre a saúde mental. A população vem 
procurando mais atendimentos psicológicos e psi-
quiátricos e também tratamentos alternativos. Esses 
cuidados com a mente se mostram essenciais, frente 
aos crescentes números de pacientes com doenças 
mentais, como ansiedade e síndrome de pânico, além 
dos que cometem o suicídio. Segundo a pesquisa "De-
pressão, suicídio e tabu no Brasil - um novo olhar sobre 
a saúde mental", de 2019, feita pelo Instituto Brasileiro 
de Opinião Pública e Estatística (Ibope), um brasileiro 
comete suicídio a cada 46 minutos, no país.  

A fim de conscientizar a população sobre essa te-
mática, e também alertar sobre alguns sinais que as 
pessoas com tendências suicidas dão, foi criado o "Se-
tembro Amarelo", em 2015. O mês foi escolhido porque, 
desde 2003, foi estipulado o dia 10 como o Dia Mundial 
de Prevenção do Suicídio. Durante essa ocasião, diver-
sas organizações realizam ações, palestras e incenti-
vam as pessoas a conversarem mais sobre como está 
a sua mente. Uma das organizações que mais ajudam, 
nesses casos, é o Centro de Valorização a Vida (CVV). 
Fundado em 1962, o CVV é uma associação sem fins lu-
crativos que realiza o serviço voluntário de apoio emo-
cional e prevenção do suicídio, com sigilo e anonimato.  

Segundo o coordenador regional do CVV no Nor-
deste, Josemir Silva, além dos atendimentos, o Centro 
desenvolve, em todo o país, outras atividades relacio-
nadas ao apoio emocional, como ações abertas à co-
munidade. “O movimento visa sensibilizar e conscien-
tizar a população sobre a problemática do suicídio e 
suas formas de prevenção. Principalmente, quebrar ta-
bus”, explica. Atualmente, são realizados mais de três 
milhões de atendimentos anuais por, aproximadamen-
te, 3.400 voluntários, localizados em 24 estados mais o 
Distrito Federal.  

As pessoas podem entrar em contato com o CVV 

através do telefone, site, e-mail ou ir a um ponto físico 
mais próximo. Os assuntos abordados por quem bus-
cam o serviço vão da solidão, perda de alguém próxi-
mo, problemas sentimentais até assuntos mais sérios, 
como depressão e desejo pelo suicídio. O apoio é dado 
por voluntários que se inscrevem no site da Instituição, 
passam por treinamento e precisam separar quatro 
horas do seu dia para os atendimentos. Esse vem sen-
do um caminho muito procurado, por se tratar de uma 
ajuda emocional, com escuta qualificada, como revela 
Silva: “Pernambuco encontra-se na quinta posição em 
termos de quantidade de ligações atendidas, totalizan-
do, em abril de 2020, aproximadamente 15 mil”. 

CENTRO DE VALORIZAÇÃO A VIDA (CVV)
www.cvv.org.br (Chat do site)

Telefone: Ligue 188
E-mail: https://www.cvv.org.br/e-mail/

Pontos Físicos: Você pode achar o mais perto de 
você também no site, pelo link: https://www.cvv.

org.br/postos-de-atendimento/
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OUTUBRO ROSA
destaca a importância do diagnóstico precoce
Campanha foi criada a fim de estimular o debate e uma maior atenção 

ao câncer de mama, muito comum entre as brasileiras

10

Durante todo o mês de outubro, a principal pauta é o câncer 
de mama. E esse é um assunto importante, devido a sua frequên-
cia no Brasil. Dados de órgãos oficiais destacam que esse tipo de 
câncer é o segundo que mais acomete  brasileiras. Em 2019, foram 
registrados cerca de 60 mil novos casos, com risco estimado de 
56 para cada 100 mil mulheres. 

O termo chave na hora da conscientização, base da campanha 
Outubro Rosa, é o diagnóstico precoce. Segundo a Dra. Cinthya 
Roberta, mastologista da UniOnco, credenciada ao CompesaSaú-
de, o incentivo à realização de exames que detectam o câncer de 
mama é de extrema importância quando falamos de cuidado com 
a saúde feminina. “Procura-se deixar claro que a mamografia é o 
exame de maior valor no diagnóstico inicial, já que é o único ca-
paz de reduzir a mortalidade pela doença, pois evidencia o tumor 
ainda numa fase subclínica, ou seja, a paciente tem a doença, mas 
ainda não apresenta os sintomas da mesma”, explica.  

Receber a notícia do diagnóstico de câncer não é fácil, principal-
mente por essa ser ainda uma doença considerada tabu. Por isso que, 
desde o diagnóstico, é essencial contar com um acompanhamento 
profissional que, segundo a Dra. Cynthia, deve dar a notícia com mui-
to cuidado e paciência, sempre esclarecendo as dúvidas que surgi-
rem. “É importante colocar para a paciente as possibilidades de te-
rapia que estão disponíveis, ao mesmo tempo em que se fala sobre 
os resultados dos exames diagnósticos, de forma a buscar um olhar 
mais positivo para a situação. É bom saber que aquele problema pode 
ser solucionado”. 

O tratamento do câncer de mama vem acompanhando a evo-
lução da medicina, mostrando-se cada vez mais individualizado, 
dependendo das variáveis de cada tumor e de como o organismo 
da paciente está reagindo. Geralmente, faz-se um tratamento local, 
que pode ser com cirurgia ou radioterapia, tendo também a possibi-
lidade da terapia sistêmica, que corresponde à quimioterapia, hor-
monioterapia e/ou imunoterapia. “Será preciso um time composto 
pelo cirurgião, oncologista clínico, radiologista (que é responsável 
pelos exames de imagem e pelos procedimentos guiados por ima-
gem), radioterapeuta, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e en-
fermeiros. Todos esses profissionais serão de extrema importância 
durante esse processo tão delicado”, pontua a mastologista.

Realize o autoexame das mamas
uma vez por mês, cerca de três a sete dias 

após a menstruação.

Apalpe os seios direito e esquerdo, bus-
cando qualquer alteração nas mamas 

(nódulos palpáveis);

Usando as pontas dos dedos, faça movi-
mentos de fora para dentro em direção 

ao mamilo;

Em seguida, realize movimentos circu-
lares; verifique também se a pele está 

vermelha ou descamando, que pode ser 
sinal de reação alérgica ou de câncer.

Em relação ao mamilo, observe se há 
alterações. Atente, por exemplo, se era 
para fora e passou a ficar para dentro. 
Note, ainda, se há presença de líquido 

que saia espontaneamente.

Ao notar alterações, consultar o médi-
co ginecologista ou mastologista para 

orientações e diagnóstico de outras 
causas que podem estar associadas aos 
sintomas observados ou mesmo câncer 

de mama.

Regras de transição da

NOVA PREVIDÊNCIA

Fique atento às mudanças na legislação previden-
ciária! Não deixem de acompanhar sua situação junto à 
Previdência Social. Acessando o portal www.meu.inss.
gov.br você poderá simular a sua aposentadoria. Não 
hesite em iniciar o seu planejamento previdenciário!  

A Nova Previdência trouxe para seus segurados as 
Regras de Transição. Na edição passada, abordamos as 
Regras de Pontos e Idade Mínima. Agora, iremos discor-
rer um pouco sobre o Pedágio 50% e o Pedágio 100%. 

 Pedágio 50%: Para se enquadrar nesta regra de 
pedágio, o segurado deveria estar há, pelo menos, 2 
(dois) anos de completar a elegibilidade de tempo de 
contribuição, ou seja, 28 (vinte e oito) anos de tempo 
de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de 
contribuição, se homem. 

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Pre-
vidência Social, até a data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional, e que na referida data contar 
com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se 
mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se ho-
mem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando 
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 
(trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e 

II - cumprimento de período adicional corresponden-
te a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de 
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria 
para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 
35 (trinta e conco) anos de contribuição, se homem. 

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos 
deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a 
média aritmética simples dos salários de contribuição 
e das remunerações calculada na forma da lei, multi-
plicada pelo fator previdenciário, calculado na forma 
do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991. 

Observa-se que será aplicado 50% (cinquenta por 
cento) sobre o tempo que se falta para completar o 
tempo de contribuição do segurado, sendo necessário 
o cumprimento total do tempo resultante. 

Nesta situação, o cálculo do beneficio levará em 
consideração os 100% (cem por cento) do período con-
tributivo do segurado desde julho de 1994 até o mês an-
terior ao da concessão do benefício pela previdência, 
aplicando-se o fator previdenciário. 

E D U C A Ç Ã O  P R E V I D E N C I Á R I A

Patrícia Benício, coordenadora de 
previdência da CompesaPrev
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RACISMO
é tema de movimentos no Brasil e no mundo
Mortes de negros incentivaram grupos antirracistas a ganharem as ruas e 
levarem a fala contra a discriminação pela cor a lugar de destaque e debate

Apesar de parecer apenas um retrato de algo que 
aconteceu em décadas passadas, nos últimos tempos, 
movimentos contra o racismo vêm ganhando espaço 
na imprensa. Oriundos de diversos países, esses pro-
testos mostram uma face da humanidade: aquela que 
ainda julga o outro a partir da sua cor. A imprensa e os 
políticos estão, cada vez mais, dando destaque ao as-
sunto, principalmente após a morte do norte america-
no George Floyd, que faleceu sufocado numa aborda-
gem policial. No Brasil, a morte do menino Miguel, ao 
cair do nono andar do prédio da patroa da sua mãe, na 
capital pernambucana, e a do adolescente João Pedro, 
no Rio de Janeiro, em ação policial, foram estopins para 
o cenário de agitação com a temática racial.  

Segundo o advogado Anderson Carvalho, presiden-
te da Comissão de Igualdade Racial da OAB Caruaru, 
para que a comunidade possa entender, é preciso ir até 
a raiz da problemática racista. “Temos que voltar até a 
assinatura da Lei Áurea, que libertou os escravos. Mes-
mo tendo passado tanto tempo, percebemos que as 
instituições falharam na inclusão do povo negro”, fala. 
Mesmo que a Constituição Federal de 1988 apresente 
leis sobre a necessidade de uma sociedade igual para 
todos, independente da cor ou gênero, o racismo ainda 
é latente. “Os direitos não são iguais, os números com-
provam que os homens e mulheres negras possuem 
pouco acesso à saúde, emprego ou estudo, mesmo 
sendo mais de 50% da população brasileira. Nas uni-

Pedágio 100%: Aos segurados que tinham a idade 
mínima estabelecida na EC 103/2019 e o tempo de con-
tribuição exigido, estaria apto a ser considerada a regra 
de pedágio 100%, conforme a seguir: 

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que 
se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social 
ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a 
data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional 
poderá aposentar-se voluntariamente quando preen-
cher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 
60 (sessenta) anos de idade, se homem; 

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 
(trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; 

IV - período adicional de contribuição correspon-
dente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo 
mínimo de contribuição referido no inciso II. 

§ 2º O valor das aposentadorias concedidas nos ter-
mos do disposto neste artigo corresponderá: 

 II - em relação aos demais servidores públicos e 
aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, 
ao valor apurado na forma da lei. 

 § 3º O valor das aposentadorias concedidas nos 
termos do disposto neste artigo não será inferior ao 
valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição 
Federal e será reajustado: 

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral 
de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II 
do § 2º. 

O valor a ser calculado utilizará a média dos 100% 
(cem por cento) do tempo de contribuição que faltaria 
para o segurado implementar o tempo de contribuição 
na data da promulgação da EC, ou seja, caso faltasse 02 
(dois) anos para implementar o segurado iria trabalhar 
mais 02 (dois) anos, ou seja, totalizando 04 (quatro) anos.  

Seja Previdente! Planeje seu futuro com segurança. 

Texto: Patrícia Benicio
(Coordenadora de Previdência da CompesaPrev)

A Sicredi Pernambucred tem o  
investimento certo para você.  

O Sicredinvest e o Sicredi Exclusivo 
são investimentos de renda fixa,  

seguros e com liquidez diária. 

São muitas vantagens. Entre em contato
 conosco e faça um bom negócio.

  é ter um investimento mais seguro
e com rentabilidade de até 120% do CDI.

#Tranquilidade
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INVESTIMENTOS – PLANO BD (BENEFÍCIO DEFINIDO) - JULHO/2020

SEGMENTO VALOR (R$)

PARTICIPAÇÃO 

SOBRE TOTAL DOS 

INVESTIMENTOS (%)

RENTABILIDADE 

MENSAL (%)

RENTABILIDADE 

ACUMULADA (%)

Renda Fixa (1) 782.797.411,92 90,89 0,77 4,13

Renda Variável (2) 61.433.428,76  7,13 8,46 -9,56

Imobiliário (3) 4.172.945,55 0,48 0,70 2,41

Empréstimos (4) 12.879.835,83 1,50 0,81 5,83

TOTAL DA CARTEIRA 861.283.622,06 100 1,30 3,03

Meta Atuarial (5)

(INPC + 5,10% a.a.)
- - 0,76 4,55

(1) Fundos de Investimentos e Títulos Públicos Federais; (2) Fundo de Ações; (3) Investimentos imobiliários; 

(4) Operações com Participantes; (5) Taxa que atualiza as obrigações atuariais.

 Em Julho, No mercado brasileiro, uma proposta inicial de Reforma Tributária foi enviada ao Congresso Nacional 
pelo Ministério da Economia. A atual preocupação do Banco Central é o risco fiscal, por isso na última reunião 
houve o corte de 20 bps da taxa de juros, atingindo o patamar de 2% ao ano, a inflação abaixo da meta explica a 
medida adotada durante a reunião do COPOM. A Bolsa brasileira, mais uma vez, fechou o mês com alta de 8,27%. 
Quanto a rentabilidade consolidada da fundação, atingimos até julho 3,03% frente a uma meta atuarial de 4,55%.
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RECEITAS E DESPESAS COMPESASAÚDE - PLANOS I E II (MAIO A JULHO/2020)

MÊS RECEITAS (R$) DESPESAS (R$)

Maio  6.720.095,12  3.560.300,74 

Junho  6.374.908,24  3.796.036,06 

Julho  6.650.761,76  4.223.919,03 

RECEITAS E DESPESAS COMPESASAÚDE - PLANO III (MAIO A JULHO/2020)

MÊS RECEITAS (R$) DESPESAS (R$)

Maio  665.323,48  395.510,23 

Junho  634.019,15  237.138,00 

Julho  647.699,16  530.117,35 

O Plano Assistencial vem apresentando resultado positivo, gerando um aumento do patrimônio e o 
cumprimento dos critérios mínimos de solvência da operadora, estabelecidos pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), através da Resolução Normativa nº 209/2009. Embora esse resultado venha sendo 
positivo, ainda não oferece segurança desejável, considerando os riscos que o Plano irá enfrentar no futuro. 
Assim sendo, o crescimento do patrimônio representa menor reajuste do Plano e elevação da garantia de 
cobertura assistencial.    

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA COMPESAPREV (MAIO A JULHO/2020)

MÊS EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (R$)

Maio 907.983.429,57

Junho 913.235.212,89

Julho 921.779.636,34

COMPROMISSO
REVISTA

versidades, percebemos poucos negros. Já nos presí-
dios, muitos que não tiveram a chance de ter uma vida 
digna”, exemplifica Anderson.  

E para as mulheres negras, as diferenças e precon-
ceitos são ainda maio-
res, como conta a advo-
gada Lucimary Passos: 
“Uma das lutas e reivin-
dicações das mulheres 
negras, dentro desse 
cenário de desigualda-
des, onde a questão ra-
cial se sobressai, passa 
pela ocupação e respei-
to ao seu lugar de fala, 
pelo direito a ocupar 
dignamente um lugar 
no mercado de trabalho e de uma educação digna para 
seus filhos”. Ela sempre participou de movimentos, em 
Pernambuco, que destacam os direitos dos negros e ain-
da percebe que há um longo caminho para que o Brasil 
possa ser um país sem racismo. “O primeiro obstáculo à 

luta antirracista, em nosso país, é o não reconhecimento 
pelo Estado brasileiro de que somos um país excludente, 
em relação aos seus filhos negros e periféricos. Então, 
a partir do momento que se reconheça essa patologia 

social, é preciso que se 
destine políticas públi-
cas de inserção desse 
grupo, ao invés de ações 
de combate, exclusão e 
violência”.   

Com muita luta e 
vontade de construir um 
lugar mais justo para to-
dos, especialmente para 
um povo tão maltratado 
como o negro, tanto Lu-
cimary como Anderson 

deixam uma frase de Nelson Mandela: “Ninguém nas-
ce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua 
origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas 
precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas 
podem ser ensinadas a amar”.

 “Ninguém nasce odiando outra pes-
soa pela cor de sua pele, por sua ori-
gem ou ainda por sua religião. Para 

odiar, as pessoas precisam aprender. 
E se podem aprender a odiar, elas po-

dem ser ensinadas a amar”.
(Nelson Mandela)

Sua nova Clínica Multidisciplinar em Recife

(81) 3204-2741 (81) 99898-9841

Clínica Médica Acupuntura

Ortopedia e Traumatologia Endocrinologia

Atendimentos em:
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EVOLUÇÃO DOS ASSOCIADOS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA (MAIO A JULHO/2020)

MÊS ATIVOS APOSENTADOS PENSÃO AUTOPATROCINADO BPD TOTAL

Maio 2624 1825 760 30 17 5256

Junho 2622 1814 759 30 17 5242

Julho 2621 1813 759 30 17 5240

EVOLUÇÃO DOS ASSOCIADOS DO PLANO DE SAÚDE I E II (MAIO A JULHO/2020)

MÊS TITULARES DEPENDENTES AGREGADOS TOTAL

Maio 3061 4200 831 8092

Junho 3059 4194 827 8080

Julho 3051 4182 823 8056

EVOLUÇÃO DOS ASSOCIADOS DO PLANO DE SAÚDE III (MAIO A JULHO/2020)

MÊS TITULARES DEPENDENTES AGREGADOS TOTAL

Maio 624 773 3 1400

Junho 625 781 3 1409

Julho 628 792 3 1423

PERCENTUAL DE ADESÃO AO PLANO BD DA COMPESAPREV (MAIO A JULHO/2020)

MÊS TOTAL EMPREGADOS DA COMPESA TOTAL DE ADESÕES ADESÃO (%)

Maio 3248 2624 80,79

Junho 3245 2622 80,80

Julho 3241 2621 80,87

TOTAL GERAL
TITULARES DEPENDENTES AGREGADOS TOTAL

3679 4974 826 9479

COMPROMISSO
REVISTA

NOVOS PRAZOS DE EXAMES E CIRURGIAS

No CompesaSaúde, os associados podem solici-
tar autorização de procedimentos médicos e odonto-
lógicos, inclusive cirurgias, através do site e de email.  
Devido à suspensão do atendimento de clínicas e hos-
pitais para procedimentos eletivos no período da pan-
demia por quatro meses, estamos com uma demanda 

reprimida desses exames e cirurgias, acarretando um 
aumento  atípico das demandas. 

Diante dessa situação, a diretoria Executiva da Fun-
dação resolveu trabalhar dentro dos prazos recomen-
dados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar- 
ANS desde 13 de outubro, conforme tabela a seguir:

Dicas para otimizar o atendimento: 

- Deixe para marcar o seu procedimento quanto 
estiver com a guia autorizada. Essa atitude evita 
a remarcação. 
- Tanto pelo site quanto por e-mail, quando a solicita-
ção é recebida pela auditoria, há um aviso automáti-
co informando o seu recebimento. Se tiver recebido, 
não precisa encaminhar novamente, basta aguardar 
o prazo. O reenvio desnecessário congestiona a caixa 
de email e causa retrabalho das equipes. 
-Informe o código do usuário de quem se submeterá 
ao procedimento, o local onde será realizado e tele-

fone para contato. 
- Só marque a sua cirurgia após a autorização da 
mesma. O prazo de autorização desse procedimento 
é de até 21 dias, pois em sua maioria, há cotação de 
material especial, essencial para a realização dela.
- Ao  receber a autorização do CompesaSaúde para 
cirurgia é importante encaminhar para o cirurgião 
que fará o procedimento. 
- Os exames laboratoriais (salvo os que estão descri-
tos na planilha) NÃO PRECISAM DE AUTORIZAÇÃO. 

ATENÇÃO! 
Só vá para o local com a guia autorizada!

Confira os novos prazos com base na tabela da ANS:

SERVIÇOS PRAZOS MÁXIMOS DE ATENDIMENTO

Diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambula-
torial  não há necessidade de autorização prévia por parte da  ope-
radora, devendo o beneficiário se dirigir para os laboratórios da 
rede. A exceção está nos exames para Covid-19, zica, dengue, chi-
kungunya e mapeamento genético (estes devem receber autoriza-
ção prévia).  

Até 3 (três dias úteis)

Procedimentos realizados em consultório/clínica com cirurgião-
-dentista

Até 7 (sete dias úteis)

Demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial
Exames de Imagens  como: ressonância magnética, ultrassom, to-
mografia computadorizada, RX panorâmica  da coluna para esco-
liose, radiografia panorâmica dos maxilares, tomografia de arcadas, 
tomografia das ATM’S etc. 

Até 10 (dez dias úteis)

Consulta/sessão com fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeu-
ta ocupacional, fisioterapeuta e atendimento em regime hospital-dia.

Até 10 (dez dias úteis)

Procedimentos de alta complexidade (PAC) Até 21 (vinte e um dias úteis)

Apesar do prazo, a equipe está empenhada em responder as demandas em tempo menor do que estipulado pela 
ANS, mas é preciso a compreensão dos associados para respeitar esses prazos.

RETORNO ATENDIMENTO PRESENCIAL

Em 27 de julho, o atendimento presencial da sede da 
Fundação retornou com alguns serviços e, a partir de 1 de 

outubro, foi a vez dos postos de atendimento na Compesa 
Cruz Cabugá e no interior (Petrolina, Caruaru, Arcoverde, 
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Mudanças de hábitos e a importância de 
manter as medidas de combate à Covid-19
Medidas de prevenção e controle do coronavírus devem continuar sendo 
respeitadas para que não haja novos casos

A pandemia pegou todo mundo de surpresa e, de uma 
hora para outra, milhões de pessoas morreram, precisaram 
se distanciar fisicamente de amigos e familiares, adotaram 
uma nova rotina de trabalho e começaram a vivenciar um 
novo modo de viver. Agora, mais do que nunca, a saúde é 
nosso bem mais precioso e é preciso cuidar bem dela.  

Apesar do plano de reabertura gradual das ativi-
dades econômicas, a pandemia não acabou, devemos 
continuar seguindo as medidas de prevenção e con-
trole do coronavírus para que não aconteça uma nova 
onda de casos no Estado. A Dra. Camila Martins, in-
fectologista do Hospital Jayme da Fonte, credenciado 
ao CompesaSaúde, reforça que manter a higiene das 
mãos e a limpeza dos objetos que usamos são os novos 
hábitos que devem fazer parte do nosso cotidiano para 
além do surgimento da Covid-19.  

“Esses hábitos devem fazer parte do cotidiano, in-
dependentemente da pandemia. Com a Covid-19, foram 
reforçados, mas são medidas que não podemos abrir 
mão. A limpeza usando água e sabão, água sanitária/
hipoclorito, álcool 70% ou álcool em gel, a depender do 

material a ser higienizado, é importante para evitarmos 
contaminações das mais diversas, não apenas pelo co-
ronavírus”, afirma a infectologista.  

Camila Martins também ressalta a importância do uso 
da máscara e do isolamento como sendo indispensáveis 
para prevenir o contágio. “O distanciamento social é ex-
tremamente importante, assim como evitar aglomera-
ções, são medidas preventivas importantíssimas. O uso 
de máscara é outro hábito que não deve ser abandonado 
quando precisarmos estar em ambientes externos, inclu-
sive para atividades físicas/esportivas”, alerta.  

Mesmo pessoas que já tenham contraído o vírus 
e foram curadas devem continuar se protegendo e 
respeitando as medidas. Isso porque existem, fora do 
país, casos de pessoas que contraíram o vírus mais de 
uma vez. “Não temos estudos ainda definidos sobre o 
comportamento dos pacientes contaminados e cura-
dos. Recentemente, surgiram casos de reinfecção fora 
do Brasil. Por isso, todos, sem exceção, devem seguir 
os protocolos de cuidados, as medidas preventivas, a 
qualquer tempo”, conclui.

CONFIRA ABAIXO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SE PROTEGER :

1. Lave as mãos com água e sabão e, quando não pu-
der lavar com sabão, use álcool 70%; 
2. Em ambientes públicos, evite tocar superfícies de 
uso compartilhado e, se possível, mantenha seu am-
biente de trabalho sempre limpo e higienizado;  
3. Use máscaras em ambientes externos e evite co-
locar a mão na máscara e no rosto;
4. Mantenha distância mínima de um metro e meio 
entre pessoas em lugares públicos e de convívio so-
cial. Evite abraços, beijos e apertos de mãos;  

5. Ao se dirigir a um médico, dentista e unidade de 
saúde, observe se todos estão usando máscaras, se 
há álcool gel e se os protocolos de segurança estão 
sendo seguidos. Se não tiverem e for credenciado ao 
CompesaSaúde, informe ao plano através de sua ou-
vidoria, registrando a demanda e informando o dia, 
horário e nome do prestador; 
6. Se apresentar sintomas, procure uma unidade mé-
dica. A Teleconsulta é uma opção.

CARTEIRA COMPESASAÚDE
Em outubro, houve a distribuição das novas cartei-

ras do plano de saúde, agora sem data de validade, pelos 
Correios para os assistidos (aposentados/pensionistas) 
e pelas gerências para os associados da ativa.

Os associados que não receberem até dia 20 de ou-
tubro devem entrar em contato com o atendimento para 
informar, através dos telefones (81) 3366-2418/3366-2434 
ou atendimentocompesaprev@compesaprev.com.br. 

Como não haverá mais a troca geral das carteiras, é 
importante ter cuidado com ela, conservando-a para au-
mentar a sua vida útil, além do gasto com a solicitação 
de uma segunda via. Confira:

1. Evite sujar, riscar, expor ao sol, molhar ou colocá-la 
em superfícies ásperas;
2. Guardar na carteira e/ou colocar no bolso de trás da 

calça é perigoso e pode danificá-lo ao sentar; 
3. Álcool, querosene, acetona, formol, solventes clora-
dos, chumbo, mercúrio, entre outras substâncias, de-
vem ser evitadas.  

FIQUE ATENTO: 
- Apresente a sua carteira com um documento de 
identificação com foto;
- Evite emprestar a sua carteira para outros. Isso 
configura fraude, passível de punição;
-  Ao perder a sua carteira, é preciso comunicar ao aten-
dimento da Fundação, para orientação quanto a paga-
mento e solicitação de uma segunda via da mesma;
- Caso tenha sido roubado(a), apresente, ao atendi-
mento, o Boletim de Ocorrência, para que a segun-
da via seja solicitada sem custos. 

Salgueiro, Garanhuns e Serra Talhada)  mediante agenda-
mento. Apesar da diminuição de casos graves e de mortes 
em nosso Estado, devido à Covid-19, ainda estamos em 
meio a uma pandemia, por isso além dos cuidados toma-
dos pela CompesaPrev para assegurar a saúde de seus 
colaboradores e associados, continuamos a priorizar os 
serviços online através de email e de nosso site.

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS COM AGENDAMENTO: 
- Suplementação (Aposentadoria e pensão por morte); 
- Institutos (Resgates e Portabilidade); 
- Requerimentos (Pensão Alimentícia, Solicitação de 
Joia para dependente, solicitações individuais e outros); 
- Confissão de Dívida; 
- Emissão da carteirinha permanente. 
Telefones disponíveis para agendamento de se-
gunda a sexta, das 8h às 16h: Sede da Fundação no 
Torreão: (81) 3366-2418 e 3366-2434.
Telefones disponíveis para agendamento na Compesa 
Cruz Cabugá de segunda a sexta, das 8h às 13h e das 
14h às 16h: (81) 3412-9035.
Telefones disponíveis para agendamento nos postos 
de atendimento nas cidades do interior, de segunda a 
sexta, das 8h às 12h e das 13h às 16h (com exceção de 
Caruaru, que é das 8h às 14h):
- Caruaru: (81) 3725-4312 / 81-9 9444-1992;
- Arcoverde: (87) 3821-2012/(81) 99442-2030;  
- Serra Talhada: (87) 3831-1471/(81) 99444-2015; 
- Garanhuns: (87) 3762-6111/(81) 99159-0534; 
- Salgueiro: (87) 3871-2558/(81) 99119-9042; 
- Petrolina: (87) 3861-5808/(81) 99257-9930.
 LIMITE DIÁRIO DE ATÉ 10 PESSOAS.

DEMAIS SERVIÇOS: 
- Empréstimo: encaminhamento do formulário de solicitação 
para o atendimentocompesaprev@compesaprev.com.br. 
- Recadastramento: envio por e-mail (recadastramen-
to@compesaprev.com.br) ou Correios. 
- Autorização de exames/ tratamentos/cirurgias mé-
dicas: autoguia@compesaprev.com.br ou pelo site, na 
opção “Autorização de exames”. 
- Autorização de exames/ tratamentos/cirurgias odon-
tológicas: autoguiaodontologica@compesaprev.com.br 
ou pelo site na opção “Autorização de exames”. 
- Reembolso: documentação correta e dúvidas para 
reembolso@compesaprev.com.br. 
- Boleto CompesaSaúde:  solicitar, informando a matrícula 
do titular para atendimentocompesaprev@compesaprev.
com.br. Pelo site, em boleto de saúde, em beneficiário/
associado inserindo: Login: código do usuário do titular; 
Senha: se for primeiro acesso ou não tiver mudado, colo-
car o CPF e dia, mês e ano de nascimento. Ex.: se o titular 
nasceu em 22/11/1970 a senha será Nº do CPF+22111970.
ATENÇÃO: 
Se esqueceu da senha, basta colocar o login (código do 
usuário do titular) e clicar em “aqui” no texto do rodapé 
da página, que a nova senha irá para o email que está 
cadastrado no sistema. Caso não tenha, é importante 
informar ao atendimento, preenchendo o formulário de 
alteração/inclusão de e-mail e encaminhar para o aten-
dimentocompesaprev@compesaprev.com.br. 

OBSERVAÇÃO:
Se quiser consultar pelo celular, é preciso baixar, no 
aparelho, os navegadores Mozilla ou Explorer.
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IMPLANTESIMPLANTES
DENTÁRIOSDENTÁRIOS
IMPLANTESIMPLANTES
DENTÁRIOSDENTÁRIOS

Os implantes são "pinos biocompatíveis”

de titânio, instalados nos maxilares, que

têm como função suportar tanto coroas

unitárias (dentes individuais) como

próteses compostas por vários dentes.

Nos casos em que consegue-se aplicar

a “carga imediata”, toda a reabilitação

poderá ser finalizada em poucos dias.

EMPRESARIAL RENATO DIAS
Av. Gov. Agamenon Magalhães,
nº 4318, sala 1001
(81) 3019-8667 (81) 99770-4999

www.consultorioharmonie.com.br
harmonie.odontologia

MMeellhhoorree  ssuuaa  qquuaalliiddaaddee  ddee
vviiddaa  ee  aauummeennttee  ssuuaa  aauuttooeessttiimmaa!!

MMeellhhoorree  ssuuaa  qquuaalliiddaaddee  ddee
vviiddaa  ee  aauummeennttee  ssuuaa  aauuttooeessttiimmaa!!

COMPROMISSO
REVISTA

Conheça as vantagens de um 
Plano de Contribuição Definida

Mesmo com a Reforma da Previdência, o seg-
mento de fundos de pensão ou previdência com-
plementar fechada, ao qual a CompesaPrev se en-
quadra, continua sendo apontado por economistas 

e especialistas em finanças como promissor para 
quem pensar em seu futuro, planejando a sua apo-
sentadoria. Com um grande diferencial: a contra-
partida financeira de uma patrocinadora (no caso 

da CompesaPrev, a Compesa) para formar essa re-
serva. Apesar de manter essas características ao 
longo dessas décadas, os tempos são outros, a lon-
gevidade dos brasileiros, o custo de vida e o siste-
ma previdenciário também. 

Diante dessa realidade, os planos de previdência 
passaram por constantes mudanças e uma modalida-
de deles vem ganhando cada vez mais espaço, princi-
palmente entre países como Austrália, Estados Unidos 
e Brasil, graças aos incentivos regulatórios e maior 
aversão ao risco por parte das empresas patrocinado-
ras. Estamos falando o Plano de Contribuição Definida- 
O Plano CD.  

O QUE É UM PLANO CD? 

Modalidade em que o valor do benefício comple-
mentar só será definido no momento da aposentadoria, 
com base no saldo acumulado das contribuições reali-
zadas (do participante e da patrocinadora) para o plano 
e a rentabilidade das aplicações durante essa fase. 

Tem caráter individual, cada participante tem sua 
própria conta onde são contabilizadas as contribuições 
(suas e da patrocinadora). O valor desse benefício é 

permanentemente ajustável e dependerá do tempo de 
participação no plano, do nível de contribuição e dos 
ganhos e perdas em investimentos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:  

• Não há pagamento de joia atuarial na adesão 
de maiores de 33 anos e na inclusão de novos de-
pendentes beneficiários; 

• É possível fazer contribuições voluntárias, 
além da contribuição normal, para aumentar a sua 
reserva e melhorar o beneficio que receberá; 

• Benefício em função das reservas; 
• Não há superávits ou déficits; 
• O participante poderá administrar a forma 

como receberá o seu benefício da aposentadoria (o 
tempo e valor);  

• Resgate e Portabilidade: institutos permitidos 
ao se desligar da patrocinadora. Em ambos, é possí-
vel, além de levar o valor contribuído, levar também 
a parte da Patrocinadora. 

Fontes: sites Pense Futuro; Abrapp, PREVIC e Revista da 
Previdência Complementar Fechada da Abrapp, nº 426. 
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N O V I D A D E S  D A  R E D E  C R E D E N C I A D A

Confira a lista completa dos credenciados no site:

www.compesaprev.com.br

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

NOVOS CREDENCIADOS LOCAL TELEFONE ESPECIALIDADE

Unidade Integrada da Saúde
Vitória de 
Santo Antão

81 3526-3074
Tratamento do Transtorno do 

Espectro - Autismo

Gastroclínica Carlos Gantois 
Jaboatão dos 
Guararapes

81 3203-4093 / 3203- 5584
Gastroenterologia, Endos-

copia Digestiva Alta e Baixa, 
Clínica Médica e Psicologia

Gastroclínica Carlos Gantois 
Ilha do Leite 
Recife

81 3421-2120 /2559
Gastroenterologia, Endos-

copia Digestiva Alta e Baixa, 
Clínica Médica e Psicologia

Memorial Ortopedia e 
Traumatologia - MTO

Recife 81 3221-5514 / 3423-9682 Ortopedia e Traumatologia

ORTHO - Unidade de Fraturas Recife 81 3266-5789 / 3268-7567
Ortopedia, Traumatologia, 
Neurociência e Nutrição

Clínica Cuidar Multidisciplinar Recife 81 3129-6949

Tratamento do Transtorno 
Global do Desnvolvimento. 
Tem Terapia Ocupacional 

para Down

SOS Mãos (Filial) Recife 81 3423-9595 Ressonância Magnética

Clínica Realize Olinda 81 3318-1394 / 3314-1084
Psiquiatra Infantil e Pacote 
Tratamento de Transtorno 

Global do Desenvolvimento

INTERIOR DO ESTADO

NOVOS CREDENCIADOS LOCAL TELEFONE ESPECIALIDADE

Instituto Curar Arcoverde 87 3822-3509
Urologia, Ortopedia e 

Traumatologia

Jessica de Lima Melo Arcoverde 87 99632-8840 Psicologia

C S F Serviços Neurológicos 
Ltda - Me - Serviços de 
Neurocirurgia

Garanhuns 81 98281-7000 Neurocirurgia

Sleeping Home Clínica de 
Exames de Polissonografia

Surubim 81  97102-4738

Polissonografia de Noite Inteira 
(inclui Polissonogramas) e 

Polissonografia com Teste de 
CPAP.

COMPROMISSO
REVISTA
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