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Como o tempo passa rápido, não é? Entramos no último trimestre de 2021, em novembro 
vamos fazer dois anos da reforma da previdência, já estamos falando (e aplicando) a terceira 
dose da vacina contra a Covid-19 e temos também jovens de 12 anos já se vacinando, fatos que 
contribuem com a redução de mortes em nosso país, mas, ainda não dá para baixar  a guarda. 
Usar a máscara, higienização das mãos e evitar aglomeração ainda são importantíssimos. Apesar 
do cansaço mental, da vontade de abraçar, aglomerar e respirar livremente nos ambientes, é 
preciso calma e serenidade. Paciência e lucidez, nunca foram tão necessárias. Afinal... Como dizia 
Capiba: “Nós somos madeira de Lei que cupim não rói” e dá para aguentar mais um pouco até 
estarmos mais seguros.  

É nesse clima de resiliência e otimismo que trazemos essa edição 17 de nossa Revista 
Compromisso repercutindo o relatório da Global do Sistema Previdenciário 2020, apontando que 
apesar dos holofotes que a reforma da previdência colocou em nosso sistema previdenciário e na 
importância de planejar a aposentadoria, 90% dos brasileiros ainda não poupam pensando nesse 
momento.  O pilar da construção e encaminhamento da solução passa por educação financeira, 
que deve ser compromisso da família, começando pelo casal. Um dos temas dessa edição: como 
as finanças são tratadas entre os casais? Vamos conversar sobre isso em nosso espaço fixo de 
educação financeira e previdenciária, um dos papéis que a Fundação possui para desempenhar 
com seus participantes e assistidos: ajudar nesse despertar. É preciso viver o agora, com foco no 
futuro, que está logo ali, bem perto. 

Ainda tem o novembro azul, com a luta contra o câncer de próstata e o preconceito que ainda 
atrapalha a saúde de muitos homens em pleno século 21. Na sessão sobre Seus direitos, Seus 
deveres aproveitem para tirar suas dúvidas sobre o reembolso do CompesaSaúde, saber 
quando vai sair a segunda parcela do abono anual dos assistidos, como está funcionando o 
recadastramento dos empregados da ativa , o que o aplicativo do CompesaSaúde oferece de 
facilidade para os associados do plano de saúde e muito mais.
 
Boa leitura!
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WWW. IMPLAFACE.COM.BR
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Conte sua história de renascimento após superar a Covid-19?

 

Assim como todos, eu não imaginava ser acometido com 

tanta violência pela Covid-19, fiquei 40 dias hospitalizado, 

oito dias intubado, 26 dias na UTI e 14 dias em recuperação 

entre a vida e a morte. Deus me deu uma nova vida, eu sou 

um milagre.

 O que tem sido motivo de alegria para você ao longo da vida?

 

O pós-covid, as coisas simples me dão alegria.

 

 

Qual conselho você dá para quem ainda não tem CompesaPrev?

 

Que se associe, pois não sabemos o dia de amanhã, o 

plano previdenciário e o plano de saúde se faz necessário 

para todo colaborador. Em relação ao plano de saúde, o 

mesmo foi considerado um dos melhores do Estado. Sem o 

CompesaSaúde não estaria aqui contando minha história.

 

O senhor está satisfeito com a CompesaPrev?

Estou sim, muito satisfeito. Quando precisei foi essencial, 

recomendo demais.

PERFIL DO ASSOCIADO

Na entrevista desta edição da Revista Compromisso, o 

personagem da vez é o senhor Airon Santos Silva, de 54 

anos, que trabalha como Agente de Serviço Local – Chefe de 

Atendimento da Companhia Pernambucana de Saneamento 

(Compesa), seu lugar de trabalho há 25 anos. Casado e pai 

de três filhos, Airon é amante da prática da corrida e da 

caminhada, que o ajuda a manter a saúde em dia. Por falar 

em saúde, ele teve uma experiência inesquecível durante 

a pandemia, quando passou 26 dias na UTI, e viveu um 

momento de superação.

 

Como começou sua história na Compesa?

 

Ingressei na Compesa através de concurso. Antes eu 

trabalhava no ramo de construção, costumo dizer que quem 

me colocou na Compesa foi minha filha, pois a mesma, 

na época com cinco anos, sofria muito com problemas de 

saúde e o plano de saúde da instituição, na época, foi a 

solução.

 

Agente de serviço local/ Chefe 
de Atendimento.

 AIRON SANTOS 
SILVA

54 anos

Casado, 3 filhos.

Estar com as pessoas que amo.

Desigualdade social.
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Educação Financeira

CASAMENTO E FINANÇAS: DESAFIOS DE 
LIDAR COM O DINHEIRO A DOIS
PESQUISA APONTA QUE 46% DOS CASAIS COSTUMAM BRIGAR POR QUESTÕES 
FINANCEIRAS

Além disso, 51% dos entrevistados acreditam que 
algum dos familiares compromete com frequência 
o equilíbrio das contas, sendo o cônjuge apontado 
como um dos maiores responsáveis (20%). Outro 
dado preocupante é o fato de 40% alegarem 
que costumam gastar mais do que podem para 
satisfazer as vontades do marido ou da esposa, o 
que também compromete a saúde financeira.
Quando o questionamento é sobre quem é mais 
cuidadoso nesse sentido, entre os casados ou os 
que vivem em união estável, 52% consideram 

administrar 
melhor as 
finanças do que 
seus cônjuges, 
18% acreditam 
ser o outro que 
controla com 
mais facilidade o 
dinheiro e 27% 
declararam que 
ambos têm as 
finanças sobre 
controle. Apenas 
2% reconhecem 

que ambos são descontrolados.
 

Três em cada dez entrevistados do levantamento 
afirmaram que contam aos parceiros apenas parte 
das compras que fazem. Entre os itens omitidos 
em relação aos gastos, estão roupas, calçados 
e acessórios (32%), maquiagem, perfumes e 
cosméticos (27%), além de comida ou guloseimas 
(25%).  

A razão apontada para esconder do cônjuge as 
compras feitas, em 45% dos casos, é evitar brigas 
ou conflitos, enquanto que 25% reservam parte 

Planos de futuro em comum, afinidades, divisão 
das tarefas domésticas e expectativas em relação 
à convivência diária. Geralmente, esses são pontos 
bastante discutidos quando se toma a decisão de 
dividir a vida com alguém. Porém, existe um outro 
tema, tão fundamental quanto esses, que não tem 
feito parte das conversas entre os casais: o dinheiro. 
Para mais da metade da população brasileira, o 
tema ainda é um tabu, de acordo com uma pesquisa 
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas 
(CNDL). E, quanto 
mais ele tem 
sido excluído 
do diálogo 
conjugal, mais 
recorrente ele é 
nos problemas 
matrimoniais, 
figurando, 
inclusive, como 
a segunda maior 
causa de divórcios 
no País.

A pesquisa realizada pelo SPC Brasil e o CNDL 
apontou que 46% dos casais costumam brigar 
quando o assunto é dinheiro. Os principais motivos 
para essas discussões são:

    - Gastos realizados pelo parceiro (a), além das 
       condições financeiras (38%)
    - Cônjuge gastar tudo que ganha e não formar 
       uma reserva financeira (27%)
    - Discordâncias em relação aos gastos da casa 
       (25%)
    - Atraso no pagamento de contas (25%)
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estado fornece ao envelhecer. O envelhecimento da 
população – aliado à baixa contribuição ao INSS e a 
um sistema que permitia que os cidadãos se aposen-
tassem mais cedo – agravou o rombo da previdência 
ao longo dos últimos anos. 

E O QUE FAZER?  

Especialistas afirmam que se preparar para aposen-
tadoria começa no primeiro dia de trabalho com  a 
construção de um projeto de vida, que deve envolver 
o bem-estar, com práticas de uma boa nutrição, ati-
vidade física, bons relacionamentos interpessoais, 
familiares e sociais, além de controle do estresse, mas 
principalmente: um planejamento financeiro com 
objetivo de formar uma reserva que só deve ser usada 
na aposentadoria.  
 
Quando falamos em investimento para aposentado-
ria, não tem como não tratar de previdência privada, 
especialmente da previdência complementar fechada, 
como é o caso da CompesaPrev, oferecida pela Com-
pesa aos seus empregados. 
  

BRASILEIRO AINDA NÃO INVESTE 
EM APOSENTADORIA, SEGUNDO 
PESQUISA.
Desde a aprovação da Reforma 
da Previdência, em novembro 
de 2019, o tema entrou nas ro-
das de conversa dos brasileiros, 
chegando a estar na lista das 
suas principais preocupações, 
de acordo com a pesquisa “Es-
tresse Financeiro do Brasileiro”, 
desenvolvida pela PrevTech 
Onze, em novembro/2020, que 
apontou apenas 18% dos entre-
vistados acreditando que terão 
uma aposentadoria confortá-
vel, 73%  acreditando que a Reforma da Previdência 
reduziu as chances para a aposentadoria. Porém, 
apenas 39% estão investindo e poupando para esse 
momento.   

Dados mais preocupantes traz o Relatório Global do 
Sistema Previdenciário 2020, da seguradora Allianz, 
que avaliou a estrutura previdenciária de 70 países e 
constatou: No Brasil, cerca de 90% das pessoas com 
mais de 25 anos não poupam dinheiro pensando na 
aposentadoria, o que mostra  uma distância entre 
a intenção e a ação, em um país que está no 43º no 
ranking global de previdência, entre 70 países que 
participaram da análise. Outro fator de destaque no 
relatório é: “Em nenhum outro país da América do 
Sul o envelhecimento da população será tão rápido 
quanto no Brasil: a taxa de idosos inativos economi-
camente quase triplicará nas próximas três décadas, 
para cerca  de 36%”. 
 
Em entrevista para o site Infomoney, a economista e 
professora do Insper, Juliana Inhasz, justifica o fraco 
resultado do Brasil nesse estudo, ao fato da percepção 
que as pessoas têm de que vão viver da renda que o 

do dinheiro para gastar como quiser no dia a dia. 
Já 15% evitam comentar quanto consomem por 
não gostar de ter seu dinheiro “controlado pelas 
pessoas”.

Esconder esses custos a mais tem sido uma prática 
considerada como “infidelidade financeira”. O 
comportamento, adotado na maioria das vezes para 
evitar conflitos, acaba causando discussões ainda 
piores, sendo motivo de culpa e arrependimento 
para quem pratica e dando a sensação de traição 
e quebra da confiança por quem sofre com o ato, 
mais uma consequência da falta de diálogo ou até 
mesmo da vergonha, da falta de hábito ou do medo 
de perder a individualidade ao discutir a questão de 
forma aberta e frequente.

A tarefa é difícil, mas não é impossível. Separamos 
algumas dicas que podem ajudar os casais:

Conversem sobre a renda da casa – Quanto mais 
corriqueira for a conversa, mais natural ela se 
tornará. É preciso deixar claro qual é a expectativa 
de renda e o quanto cada um pode contribuir.

Educação Financeira Educação Previdenciária

Estabeleçam um teto de gastos – Conhecer a 
realidade vai evitar muitas dores de cabeça 
e conflitos com gastos que não cabem no 
orçamento.

Identifiquem as despesas, definam um valor 
máximo para os gastos e pensem em uma 
reserva financeira. Existem diversas ferramentas 
que podem ajudar o casal nesse controle, a 
exemplo das planilhas e dos aplicativos.

Façam suas próprias regras – É preciso definir 
se faz sentido para o relacionamento que apenas 
uma pessoa fique encarregada de pagar os 
boletos ou se é viável dividir todas as contas por 
igual. O formato não é o mais importante, mas 
sim a concordância sobre ele.

Criem metas – Viajar com a família, trocar de 
carro, ter filhos...é importante pensar quais são 
os planos a pequeno, médio e longo prazo. As 
metas são ótimas como incentivo para conter 
gastos e fazer uma poupança ou até mesmo um 
investimento.
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RECADASTRAMENTO 
DOS ATIVOS

Em setembro a CompesaPrev iniciou a campanha 
de recadastramento para quem está na situação 
de ativos, autopatrocinados e BPD (Benefício 
Proporcional Definido), visando incentivar a 
atualização de dados cadastrais. A primeira etapa, 
que vai até dezembro, busca alcançar os participantes 
da Região Metropolitana do Recife e em 2022, os do 
interior.  
 
Além da importância de manter atualizadas 
informações como: telefone, e-mail e endereço, que 
torna mais eficiente a comunicação da Entidade 
com os participantes, a ação traz  um objetivo mais 
impactante, a atualização dos dados cadastrais como 

Podemos dizer que ter uma previdência comple-
mentar é um privilégio de poucos, uma vez que há 
menos de 400 empresas que patrocinam para os seus 
empregados uma previdência complementar fechada, 
contribuindo de forma paritária, com seus funcioná-
rios para formação de sua poupança previdenciária.
 
Atualmente, a CompesaPrev está oferecendo para 
adesão um plano com um formato mais arrojado, ade-
quado à tendência dos planos de previdência nacional 
e internacional, o Plano de Contribuição Definida- 
Plano CD, que possui como principais vantagens:  
  
• Investimento compartilhado com a Compesa: a 

cada contribuição normal realizada pelo empre-
gado, a Patrocinadora fará uma contribuição de 
igual valor;   

•  Manutenção do padrão de renda após a aposen-
tadoria;  

• Opção de contribuição voluntária ou facultativa 
para aumentar seu saldo (sem contrapartida da 
Compesa);  

• Empréstimo com uma das menores taxas de mer-
cado (após 12 meses da adesão);  

• Possibilidade de aderir ao Plano de Saúde (indica-
do pela ANS como um dos melhores do Brasil, de 
acordo com resultado do Índice de Desempenho 
da Saúde Suplementar- 2019); Exclusivamente 
para empregados da Compesa, não se estende 
para cedido de outros órgãos. 

• O Participante poderá administrar a forma como 
receberá o seu benefício na aposentadoria (o 
tempo e valor);  

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

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

    
COMO FUNCIONA A MODALIDADE CONTRIBUIÇÃO 
DEFINIDA?  
 
O Participante realiza contribuições normais junto 

com a Patrocinadora, de modo  
que o acúmulo das contribuições formará uma reser-
va, para recebimento de benefício (pelo Participante 
ou seus dependentes), a partir da escolha por um dos 
tipos de renda oferecidas pelo Plano CD, até o exau-
rimento do saldo. Desta forma, é importante atentar 
que quanto mais cedo começar a contribuir para a 
formação da reserva, possibilitará   uma aposentado-
ria mais tranquila. 
  
QUEM PODE ADERIR?  
  
Todos aqueles  que mantém vínculo empregatício 
com a patrocinadora Compesa, inclusive aqueles 
gerentes, diretores, conselheiros de cargo eletivo e 
outros dirigentes da patrocinadora, não empregados 
da Compesa e não participante do Plano BD da Com-
pesaPrev. 

Se você é compesiano e ainda não tem CompesaPrev 
venha saber mais detalhes sobre o Plano CD em nosso 
site www.compesaprev.com.br

Depender exclusivamente 

do Governo Federal 

certamente não é garantia de 

passar bem os anos finais

de sua vida. Nesse sentido, 

cabe a avaliação da situação de cada compesiano 

e seus gastos atuais, com vistas na necessidade 

de criação de um caminho alternativo ao INSS. 

Ocasionalmente, a adesão ao Plano de Previdência 

da Compesa junto com o CompesaSaúde pode se 

refletir uma economia para hoje, tornando-se mais 

um investimento para o futuro.” 

Depoimento de Adriano Sales, primeiro participante 

do Plano CD da CompesaPrev.  

Educação Previdenciária Seus Direitos, Seus Deveres

tempo de contribuição para o INSS, e dependentes 
beneficiários, pois estas informações repercutem  
significativamente na avaliação atuarial do Plano de 
Benefício BD da CompesapPrev.

Entenda por que :“

Dica de filme
O filme espanhol conta a história de Emilio, 
ex-professor universitário de matemática. Quando é 
diagnosticado com Alzheimer, o idoso e sua família 
resolvem partir em busca do seu grande amor de 
infância. Emilio conta com a ajuda da neta e da 
tecnologia para localizar a mulher por quem se 
apaixonou antes que a doença avance. O drama é 
uma história sobre amor, família, escolhas da vida e 
traz bons momentos de comédia.
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PAGAMENTO DE 50% 
RESTANTE DO ABONO 

ANUAL EM NOVEMBRO 

Final de novembro acontece o pagamento da segunda 
e última parcela  do abono anual (décimo terceiro) dos 
aposentados e pensionistas da Fundação. Em maio, 
houve antecipação de 50% desse valor, como parte 
das ações tomadas pela diretoria para beneficiar 
os assistidos, nesse momento de crise econômica, 
agravado com a pandemia da Covid-19.

APLICATIVO DO 
COMPESASAÚDE 

A Fundação vem investindo em facilidades para o 
usuário do plano de saúde obter os principais serviços 
oferecidos pelo plano, de maneira prática e segura. 
Com essa ideia, desde março foi lançado o aplicativo 

FIQUE ATENTO!

Tanto o titular quanto os dependentes/agregados  
podem ter acesso aos serviços oferecidos pelo 
aplicativo, usando os seus próprios dados, de forma 
independente.

Para ter acesso aos dados do dependente/agregado 
maior de 18 anos, é preciso o preenchimento do Termo 
de Consentimento para Tratamento de dados pessoais 
do Dependente. Você encontra no site, no menu 
Planos de saúde/ Formulários de Planos de saúde/ 
Termo de Consentimento para Tratamento de dados 
pessoais do Dependente. Logo depois, o dependente  
assina e encaminha para atendimentocompesaprev@

compesaprev.com.br, que o acesso será liberado.

Caso não consiga fazer o seu acesso, entre em contato 
com a equipe de atendimento para confirmar os dados 
que estão no cadastro.

SAIBA COMO FUNCIONA 
O REEMBOLSO NO 
COMPESASAÚDE

No CompesaSaúde se o associado utilizar os serviços 
de profissionais não credenciados ao plano, seja por 
escolha ou porque não tenha na rede credenciada, 
pode ser reembolsado desde que o procedimento seja 
coberto pelo CompesaSaúde e dentro dos critérios 
estipulados no regulamento de cada plano (I/II e III).

Como em todos os processos que ocorrem dentro do 
plano de saúde, o do reembolso exige apresentação 
de documentação, análise dos mesmos e prazo para a 
realização do pagamento. Esse processo, assim como 
outros, está passando por análise para melhorias, com 
a finalidade de aperfeiçoamento internos.

Separamos algumas dúvidas mais comuns para 
esclarecer:

1.COMO SOLICITAR O REEMBOLSO DAS 
DESPESAS REALIZADAS FORA DA REDE 
CREDENCIADA?

No www.compesaprev.com.br, no menu plano de 
saúde, em formulários Planos de Saúde é possível 
encontrar o formulário para preenchimento, anexar 
documentação e enviar. Também pode encaminhar a 
documentação que comprova a prestação dos serviços 
médicos, odontológico ou hospitalar para o email: 
reembolso@compesaprev.com.br.
 
É necessário apresentar a seguinte documentação:

do CompesaSaúde, que pode ser baixado de qualquer 
loja de aplicativo no celular (Play Store ou APP Store).

Além de disponibilizar serviços como carteirinha 
virtual, guia médico, boleto, autorização de exames e 
até atendimento online, o usuário também pode ter 
acesso a notícias sobre a área de saúde e qualidade 
de vida, além de Revistas e cartilhas elaboradas pela 
equipe da Fundação. 
Devido à importância de  disponibilizar alguns dados 
pessoais,  para realização de alguns serviços, existem 
campos que precisam da inserção de senha. Saiba 
como cria-la:

Se for o  primeiro acesso:

• Clique no campo “Meu primeiro acesso”; 
• Depois é só informar o CPF, Data de nascimento, 

o e-mail que está no cadastro da Fundação; 
Crie a sua senha ; Leia e se concordar, clique 
em Concordo com os Termos de Uso desse 
aplicativo e PRONTO! Já tem a sua senha e o 
login é o CPF do usuário.

Se esquecer da senha, o aplicativo também 
disponibiliza a possibilidade de recuperação da 
mesma.

A equipe de cadastro está encaminhando os 
formulários e orientação de preenchimento para 
o email dos participantes que está no cadastro da 
Fundação. Se não tiver recebido o formulário em seu 
e-mail, você pode:  

• Acessar na área restrita no site ( após inserir 

Matricula, CPF e senha, clique em Benefícios, depois 

em Ficha de Recadastramento);  

• Solicitar pelo email: recadastramento@compesaprev.

com.br   

DEPENDENTE-BENEFICIÁRIO

O dependente-beneficiário é quem receberá a 
pensão por morte, porém para ser habilitado 
como dependente, é necessário ser reconhecido 
pelo INSS, e estar declarado antecipadamente 
pelo participante. Na ausência ou divergência, 
informar dados do seu cônjuge, filhos menores 
de 21 anos e/ou maiores de 21 anos (se inválido) 
e na ausência destes, podem ser delcarados pai 
e mãe com dependência econômica.

Preencher é fácil e rápido, basta : 

• Conferir atentamente os dados impressos no formulário;  

• Caso tenha alguma informação divergente, essa deverá 

ser corrigida no próprio formulário e anexada a 

documentação comprovando a mudança, com exceção 

para alteração de e-mails e telefones.   

• Se não houver mudanças, basta assinar, datar e 

encaminhar para Fundação.  

Como entregar nessa primeira etapa:  

• Enviando para o e-mail:  recadastramento@compesaprev.

com.br ;

• Pelo malote da Compesa;

• Nos postos de atendimento da CompesaPrev  no 1º 

andar no prédio Vintage na Compesa Cruz Cabugá ou 

na sede da Fundação.

Participe! Mantenha seus dados atualizados!

SERVIÇOS ANTERIORES 

Para conferir as informações contidas no campo 
- Serviços Anteriores basta comparar os dados 
do recadastramento com as informações contida 
no CNIS - Cadastro Nacional de Informações 
Sociais. O CNIS pode ser acessado no site da 
previdência (www.meu.inss.gov.br) ou no 
aplicativo Meu.INSS. 
A atualização do cadastro da Fundação é 
feito pelo CNIS, no entanto é fundamental 
que também compare as informações das 
suas carteiras de trabalho com o CNIS, e caso 
tenha alguma divergência, procure o INSS para 
regularização, e posteriormente envie o CNIS 
atualizado para a CompesaPrev.

Seus Direitos, Seus Deveres Seus Direitos, Seus Deveres
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Educação Financeira

CAMER CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO DE 
RECIFE LTDA
Especialidade: UROLOGIA
Localidade: RECIFE
Telefone: 81 9 9971-0534

N O R NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO 
RECIFE LTDA
Especialidade: OTORRINOLARINGOLOGIA E 
FONOAUDIOLOGIA
Localidade: RECIFE
Telefone: 81 99797-1817

LUIZ MARCELO CORREIA JUNIOR
Especialidade: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Localidade: GARANHUNS
Telefone: 81 98668-7060

NOVIDADES DA REDE CREDENCIADA

REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE

NOVOS CREDENCIAMENTOS AMPLIAÇÃO DA COBERTURA

INTERIOR

INTERIOR

CLINICA ARMINDO  MOURA NETO LTDA
Especialidade: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
Localidade: RECIFE
Telefone: 81 3466-7868

CLINICA DE OLHOS HILTON PIMENTEL JR 
LTDA
Especialidade: Pediatria
Localidade: GRAVATA
Telefone: 81 3533-152
 

SHUTTERSTOCK

Se for de pessoa jurídica, é necessário;
 
Apresentar Nota Fiscal de Serviço com a data do 
documento, que não poderá ultrapassar 12 meses de 
sua emissão; identificação do paciente atendido e o 
procedimento realizado. 

• No caso dos procedimentos odontológicos é 
necessário apresentar a cópia do Odontograma 
(Ficha buco-dentária)

 

Se for pessoa física, é necessário:

 
• Recibo discriminando o (s) procedimento (s)  

realizado (s), o nome do titular e o beneficiário do 
procedimento;

• Cópia da solicitação médica e do resultado do 
exame.

• Tanto para consulta ou exame odontológico, é 
necessário apresentar a cópia do Odontograma 
(Ficha buco-dentária).

2-Existe data limite para entrega da 
documentação?

Sim. Para ser pago no mesmo mês, é preciso dar 
entrada até o dia 10. Caso encaminhe a partir do dia 
11 o reembolso será feito no mês subsequente.

3- Quais são as formas de pagamento?
 
A. Em folha salarial para os empregados da Ativa na 

Compesa ;   
B. Em folha salarial para os aposentados  sócio do 

CompesaSaúde e da CompesaPrev;
C. Crédito em conta corrente para os empregados 

da ativa que se encontram em auxílio doença ou 
autopatrocinados;  

D. Crédito em conta corrente para os aposentados/
pensionistas apenas sócios do Plano de Saúde, 
beneficiários que optaram pelo Plano antes de 
Maio/2001.

4- Quais os tipos de reembolso:

A diferença existente na forma do atendimento,  
se  realizado em caráter eletivo ou em situação de 
urgência, onde os procedimentos realizados na  
urgência terão uma atenção diferenciada no processo 
de reembolso, podendo o beneficiário receber até a 
totalidade de sua despesa.

5-O que o associado precisa estar atento 
quando for solicitar o reembolso:

Antes de realizar qualquer  procedimento fora da 
rede credenciada, seja por escolha ou por  não haver  
prestador na rede, seja por atendimento eletivo ou 
de urgência, orientamos ao beneficiário do Plano  
entrar em contato previamente  com a Operadora 
para que receba as  devidas orientações,  pertinentes 
às exigências do processo de reembolso e as 
características do seu Plano.
 
Acesse o www.compesaprev.com.br para ter 
mais informações ou procure nossa equipe de 
atendimento de segunda a sexta das 8h às 16h pelo 
33662434/33662418, whatsapp: 81-  9 9960-0348 ou email: 
centralderelacionamento@compesaprev.com.br

Seus Direitos, Seus Deveres Seus Direitos, Seus Deveres
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Cotidiano

NOVEMBRO AZUL: PREVENÇÃO AO CÂNCER 
DE PRÓSTATA E OS TABUS DO CUIDADO 
COM A SAÚDE PREVENTIVA DO HOMEM

O urologista Dr. Renato Leal ressalta a importância dos exames para 
prevenção e cura da doença

O mês de novembro é marcado pela campanha 
“Novembro Azul”, que visa propagar a discussão 
sobre o câncer de próstata, com temáticas que tem 
o objetivo de conscientizar sobre a prevenção e 
tratamentos da doença, além do desafio de combater 
o preconceito, ressaltando a importância de realizar 
exames preventivos. De acordo com o urologista 
Dr. Renato Leal, do Hospital Jayme da Fonte, vale 
ressaltar que o câncer de próstata tem cura e 
maneiras de preveni-lo.

“O câncer de próstata é uma doença cheia de 
preconceitos. A próstata é uma glândula do sistema 
reprodutor masculino e o surgimento de tumores 
provoca muita insegurança nos homens.  Mas é 
preciso deixar claro que é uma doença curável, na 
maioria dos casos. A prevenção passa por evitarmos 
fatores de risco, como sedentarismo, alimentação 
inadequada, obesidade, além de fatores genéticos. 
Mas prevenir é também manter uma rotina de 
acompanhamento com o médico. Nesse ponto, 
identificamos que há uma dificuldade por parte dos 
pacientes, que têm certa resistência ao exame do 
toque retal, mas não é o único que utilizamos para 
fechar um diagnóstico”, destaca o médico.

O especialista em uro-oncologia enfatiza também 
sobre a necessidade e a importância de fazer os 
exames, sobretudo em pacientes com casos da doença 
na família. “O câncer de próstata não apresenta 
sintomas na fase inicial da doença, por isso é de 
suma importância que os cuidados preventivos sejam 
incluídos na rotina de saúde do homem. É importante 
que a partir dos 50 anos se inicie o monitoramento da 
próstata com um acompanhamento médico.Porém, 

Saúde e Qualidade de vida

se existirem casos de câncer de próstata na família, 
principalmente nos parentes de primeiro grau, esse 
acompanhamento médico deve ser iniciado aos 40 
anos, porque as chances de desenvolver o problema 
são maiores”, explica.

O médico finaliza orientando sobre quais os exames 
devem ser feitos, além da importância de rechaçar 
o preconceito trazendo dados da doença. “Grande 
parte dos casos é diagnosticado com o rastreamento 
da doença por meio do PSA, feito por meio de um 
exame de sangue. O médico também averigua o 
histórico clínico e faz o exame físico. Se necessário 
poderá demandar exames mais específicos, como 
a ressonância magnética e, para confirmação do 
diagnóstico, uma biópsia. Mas cada caso é um caso. 
O câncer de próstata é o segundo mais comum entre 
os homens - atrás apenas do câncer de pele não-
melanoma - e é considerado um câncer da terceira 
idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo 
ocorrem a partir dos 65 anos.  Porém, se diagnosticado 
e tratado precocemente, é curável em 90% dos casos. 
Isso mostra como é importante se cuidar”, conclui.
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MILHARES DE IDOSOS SÃO VÍTIMAS DE 
GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
 A PRÁTICA ENVOLVE A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO AUTORIZADOS, QUE 
SÃO DESCONTADOS DO VALOR DA APOSENTADORIA.

Uma nova ameaça tem prejudicado milhares de 
idosos em todo o país, trazendo danos financeiros 
e emocionais: o golpe do empréstimo consignado. 
Mais frequente desde o segundo semestre de 2020, 
a prática envolve a realização de empréstimos não 
autorizados para aposentados do INSS, que são 
descontados do valor da aposentadoria.
De acordo com dados do Sistema Nacional de 
Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), 
33.329 reclamações envolvendo esse tipo de crédito 
foram registradas ao longo do ano passado. No 
portal do governo federal, o número de denúncias 
chegou a 89.688, 124,45% a mais que em 2019.
 
O método de atuação tem sido investigado pela 
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), 
que é associada ao Ministério da Justiça e da 
Segurança Pública. Na forma mais recorrente do 
golpe, correspondentes bancários preenchem os 
pedidos de empréstimo em plataformas virtuais 
usando documentações dos idosos que constam 
nos arquivos de lojas ou que são vendidas de forma 
ilegal.
 Em seguida, falsificam a assinatura da vítima para 

fechar o contrato e conseguem a aprovação por 
meio dos canais de desconto do INSS/DataPrev, 
se aproveitando da falta de conferência e da 
praticidade de ter processos realizados de forma 
eletrônica. Com isso, eles conseguem depositar os 
créditos e descontar as parcelas do benefício dos 
aposentados.
 
Para coibir esse tipo de prática, algumas 
instituições bancárias têm adotado medidas mais 
rígidas de segurança, como o aumento no protocolo 
para a formalização dos contratos, a exigência 
de comprovação biométrica para a conclusão de 
alguns processos e o monitoramento da conduta de 
funcionários.
 
Caso o cliente seja vítima de ações desse tipo, a 
recomendação é que as reclamações sejam feitas 
de forma imediata nos canais oficiais do banco e 
no Portal do Consumidor do governo federal, no 
endereço www.consumidor.gov.br. Além disso, a 
orientação é que nenhuma movimentação seja feita 
na conta até que o caso seja solucionado.
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MÁ POSTURA E TENSÕES 
AMEAÇAM A SAÚDE 
 85% das doenças osteoarticulares 
estão ligadas diretamente ao 
problema
A pandemia trouxe um sério problema de saúde 
pública para o mundo com o desafio de lidar com um 
vírus até então desconhecido para a humanidade. E 
não foi apenas no âmbito das doenças infecciosas 
que doenças se desencadearam a partir dessa nova 
realidade. Outra questão também se agravou e tem 
preocupado especialistas: síndromes e doenças 
ligadas à má postura e tensões. 

A fisioterapeuta Célia Pereira, especialista em 
Acunpuntura, RPG e Pilates, que integra a Clínica 
Kaptavi, credenciada ao CompesaSaúde, faz um 
alerta. “Esta situação se agravou com a pandemia”. 

No próprio ambiente de trabalho criado em casa, 
que para muitos se tornou definitivo, às vezes, o 
mobiliário não é apropriado e isso prejudica tanto 
o rendimento no trabalho quanto a saúde. Uma má 
posição pode fazer perder a concentração e provocar 
dores, então é algo que precisa de atenção, mas 
muitas vezes não há uma observação com um foco 
maior”. 

(81) 3327-2019 | 9.9839-6995

Para a especialista, é possível sim modificar 
esse comportamento e visão sobre a relevância 
da saúde da coluna, principalmente, através da 
informação e da mudança de hábitos.  “Podemos 
começar pela educação e conscientização, dizendo 
não ao sedentarismo, 
abdicando de horas em 
frente a uma televisão ou 
de ficar sentado por várias 
horas sem se movimentar. 
Exercícios feitos de forma 
errada e o uso de celulares 
e computadores feito em 
excesso e sem a postura 
adequada também são riscos. 
Fazer uma consulta com um profissional qualificado 
que trabalhe na área de postura, para que haja 
uma avaliação mais adequada de cada caso, é 
interessante”, orienta.

O descuido com o bem-estar laboral, no ambiente 
convencional de trabalho, também é um fator que 
tem afastado as pessoas das suas funções, sendo 

a dor nas costas a maior causa de afastamento do 
trabalho, segundo ranking do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), resultado de longas horas 
sentados na mesma posição e/ou carga de peso que 
podem acarretar em problemas na musculatura e 

nas articulações.

São comuns ainda os 
problemas de coluna, que 
afetam desde a cervical 
(região do pescoço) até a 
lombar (próximo dos quadris), 
ocasionando lesões como 
lordose, escoliose e citose 
que alteram a linha correta e 

natural da coluna, gerando curvas e concavidades 
que causam dores. As bastante conhecidas hérnia 
de disco e bico de papagaio também figuram 
entre os problemas mais recorrentes. Além da 
Tenossinovite, associada à inflamação dos tendões 
em estágio avançado que pode vir a impedir 
a execução de movimentos leves, ser causa de 
espasmos e dores de difícil recuperação.  
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VACINA COVID-19: ENTENDA A 
NECESSIDADE DO REFORÇO COM 
A TERCEIRA DOSE
As evidências são de que o imunizante pode diminuir a eficiência 
com o passar dos dias

o passar do tempo. A terceira dose da vacina já é 
uma realidade em cerca de 15 países e a orientação 
do reforço é devido a estudos que comprovam 
essa diminuição da eficácia de todas as vacinas no 
decorrer do tempo. 

No Brasil, o Ministério da Saúde anunciou, no 
dia 25 de agosto, o início do planejamento para o 
reforço da vacinação e os estados já iniciaram as 
articulações no esquema de vacinação da população. 
Em Pernambuco, a aplicação começa no dia 15 de 
setembro e os grupos priorizados foram os idosos 

Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e Doenças 
Osteoarticulares Relacionadas ao Trabalho (Dort), 
por má postura, esforço exagerado e movimentos 
repetitivos e contínuos que podem gerar desgaste 
e lesão nos nervos, tendões e músculos, também 
têm sido habituais. “Já existem estudos que provam 
que 85% das doenças osteoarticulares estão ligadas 
diretamente a má postura. Também temos alguns 
problemas causados pela mordida cruzada e vários 
sintomas em relação à parte mandibular, quando 
o paciente é encaminhado para um profissional 

qualificado, que no caso é o ortodontista  ou outros 
profissionais da área da ortodontia”, explica Célia 
Pereira.

Em relação aos métodos de tratamento, a 
fisioterapeuta ressalta a Reeducação Postural 
Global (RPG), Reprogramação da Dinâmica 
Muscular (RDM) e o Gyrotonic, que é uma técnica 
sensorial que também trabalha a parte de 
massa muscular e liberação de estresse, todos os 
tratamentos são oferecidos pela Clínica Kaptavi.

acima de 70 anos que tomaram a segunda dose a 
mais de seis meses e indivíduos imunossuprimidos, 
vacinados há pelo menos 28 dias.

De acordo com estudos relacionados, a terceira 
dose da vacina estimula o sistema imunológico do 
indivíduo, para que, caso os anticorpos tenham 
perdido a força com o passar do tempo, seja 
alcançado novamente um nível alto de proteção. 
Para isso, a orientação é que esse reforço aconteça 
com um imunizante diferente do das doses 
anteriores. Prioritariamente com o vetor viral da 
Pfizer, de forma alternativa, a vacina da Janssen ou 
AstraZeneca.

Apesar dos profissionais de saúde terem se vacinado 
há mais tempo e estarem mais vulneráveis ao vírus, 
por fazerem parte da linha de frente do combate 
à doença, o esquema de vacinação deve priorizar 
os grupos de maior risco e os demais grupos a 
serem inseridos dependem das determinações do 
Ministério da Saúde e da disponibilidade de vacinas.

Após a diminuição gradativa 
nos casos graves da 
covid-19, graças ao avanço 
da vacinação, nas últimas 
semanas, a preocupação com 
a imunização dos grupos 
de risco vem aumentando 
em todo o mundo. A 
atenção especial é devido 
ao aumento de casos graves 
que aconteceram nos 
últimos meses, que ocorrem 
principalmente entre os 
idosos, que continuam 
sendo os que mais morrem 
pela doença.  

Com isso, as discussões 
sobre a necessidade de uma 
terceira dose da vacina 
foram intensificadas, pela 
diminuição evidente na 
proteção do imunizante com 
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INVESTIMENTOS – PLANO BD (BENEFÍCIO DEFINIDO)

PLANO CD (CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA)

(1) Fundos de Investimentos e Títulos Públicos Federais
(2) Fundo de Ações
(3) Operações com Participantes    

(4) Investimentos imobiliários
(5) Taxa que atualiza as obrigações atuariais

    (1) Fundo de Investimento
    (2)  Índice de referência 

SEGMENTO
VALOR 

(R$)

PARTICIPAÇÃO 
SOBRE TOTAL DOS 

INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE 
MENSAL %

RENTABILIDADE 
ACUMULADA %

Renda Fixa (1) 845.005.592,01 89,23 % 1,10% 7,89%

Renda Variável (2) 84.644.558,95 8,94% -3,13% -1,93%

Empréstimos (3) 13.019.653,49 1,37% 1,49% 11,08%

Imobiliário (4) 4.290.510,40 0,45% 0,83% 10,06%

TOTAL DA CARTEIRA 946.960.314,85 100,00% 0,68% 6,81%

Meta Atuarial (5)
(INPC + 5.05% a.a.)

1,46% 10,08%

SEGMENTO
VALOR 

(R$)
PARTICIPAÇÃO SOBRE TOTAL 

DOS INVESTIMENTOS
RENTABILIDADE 

MENSAL %
RENTABILIDADE 
ACUMULADA %

Renda Fixa (1) 117.993,35 100% 0,42% 1,48%

Benchmark (2) 0,42% 1,42%

No mês de agosto, os ativos não acompanharam o ritmo dos mercados globais, sofrendo o impacto da necessidade de maior 

alta na SELIC, da pressão inflacionária e de receios com relação ao crescimento do país. No mercado de ações, o índice IBOVESPA 

fechou agosto com queda de 2,48%, zerando os ganhos do ano. Quanto à rentabilidade consolidada do Plano BD, o desempenho 

até agosto foi de 6,81% diante de uma meta atuarial de 10,08%. No que se refere ao Plano CD, atingimos até agosto 1,48% frente 

ao CDI, proporcional à abertura do plano, de 1,42%.

Prestação de Contas Prestação de Contas

EVOLUÇÃO DE ASSOCIADOS DO PLANO BD DE PREVIDÊNCIA

MÊS ATIVOS APOSENTADOS PENSÃO AUTOPATROCINADO BPD TOTAL

Junho 2575 1782 765 27 19 5168

Julho 2567 1772 778 27 19 5163

Agosto 2563 1764 778 28 19 5152

AGOSTO/2021

PERCENTUAL DE ADESÃO AO PLANO BD DA COMPESAPREV 

EVOLUÇÃO DE ASSOCIADOS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA CD

PERCENTUAL DE ADESÃO AO PLANO CD DA COMPESAPREV 

(*) O plano BD encontra-se fechado para novas adesões. 13/05/2021.

17/05/2021 Data de eficácia do Plano CD

MÊS
TOTAL DE EMPREGADOS DA 

COMPESA
TOTAL DE ADESÕES AO PLANO 

DE PREVIDÊNCIA
PERCENTUAL DE ADESÃO 

(%) (*) 

Junho 3134 2575 82,16

Julho 3128 2567 82,07

Agosto 3127 2563 81,96

MÊS ATIVOS APOSENTADOS PENSÃO AUTOPATROCINADO BPD TOTAL

Junho 43 0 0 0 0 43

Julho 46 0 0 0 0 46

Agosto 48 0 0 0 0 48

MÊS
TOTAL DE EMPREGADOS DA COMPESA 

NÃO PARTICIPANTES DO PLANO BD

TOTAL DE ADESÕES AO PLANO DE 
PREVIDÊNCIA

PERCENTUAL DE 
ADESÃO (%) (*) 

junho 559 43 7,69

Julho 561 46 8,20

Agosto 564 48 8,51

COP. CENTRO ODONTOLÓGICO
 DE PAULISTA

Cirurgia Bucomaxilofacial
Cirurgia Ortognática
Dentes inclusos
Odontologia Geral

RUA MILTON SOUZA LOPES - Nº 213 - 1º ANDAR
SALA 06  - CENTRO - PAULISTA  - PE

81.985964535

81.30251716

Dr. Thames Bruno B. Cavalcanti 
Resp. Técnico Crope - 9114

@cop.centro_odontologico
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Prestação de Contas

EVOLUÇÃO DE ASSOCIADOS NOS PLANOS DE SAÚDE – COMPESASAÚDE
JUNHO A AGOSTO/2021

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA COMPESAPREV

RECEITAS E DESPESAS
COMPESASAÚDE - PLANOS I E II

RECEITAS E DESPESAS
COMPESASAÚDE - PLANO III

PLANOS I E II – REGISTRO DE PRODUTO ANS N  999.999/99-9 TOTAL GERAL

PLANO III – REGISTRO DE PRODUTO ANS N  472126148

MÊS TITULARES DEPENDENTES AGREGADOS TOTAL

junho 3022 4077 845 7944

Julho 3016 4063 843 7922

Agosto 3008 4054 847 7909

MÊS TITULARES DEPENDENTES AGREGADOS TOTAL

junho 643 843 8 1494

Julho 648 852 9 1509

Agosto 647 855 6 1508

TITULARES

3655

DEPENDENTES

4909

AGREGADOS

853

BENEFICÁRIOS

9417

Mês PLANO BD PLANO CD EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Maio 984.818.014,69 40.438,63 984.858.453,32 

Junho 990.703.756,18 82.050,40 990.785.806,58 

Julho 991.961.440,74 126.475,01 992.087.915,75 

Agosto 995.594.597,10 169.985,09 995.764.582,19 

Mês Receitas R$ Despesas R$

Maio 6.797.293,90 6.644.547,57

Junho 6.774.161,47 7.568.957,68

Julho 6.855.193,44 9.681.529,06

Agosto 7.004.000,04 13.475.877,07

Mês Receitas R$ Despesas R$

Maio 698.601,68 653.824,85

Junho 768.789,36 873.360,01

Julho 718.891,40 852.668,20

Agosto 731.625,24 1.303.757,16
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O Plano Assistencial vem apresentando nos últimos meses suas despesas elevadas, devido a fatores atrelados a pandemia pelo  coronavírus, passando 
para baixo risco de contaminação, isto fez que o efeito da demanda reprimida devido ao isolamento social, interferisse no aumento de utilização do plano, 
e em contrapartida as receitas se mantiveram congeladas, devido a tabela de mensalidades não terem sido reajustadas. Ademais, no mês de agosto de 
2021, a despesa ficou elevada em virtude da constituição de uma nova provisão técnica obrigatória pela ANS, denominada de Provisão de Insuficiência 
de Contraprestações - PIC, cuja função é a constituição de recursos para futuras insuficiências de Receitas, com base no histórico da operadora.



Quer pagar sua fatura 
em até 24 vezes no cartão? 
Baixa nosso app.

Já aproveitou essa facilidade?

Baixe o app Compesa para Android ou iPhone, ou visite a Agência Virtual: 
www.compesa.com.br

Com o aplicativo da Compesa ou na nossa 
Agência Virtual, você pode pagar contas
de água com cartão de crédito em até 24 
vezes. Sem filas nem deslocamento.


