


Ano novo: vida que se renova, novos desafios.

Ao chegarmos ao final do ano, aproveitamos para agradecer a todas as pessoas  
e as entidades que, direta ou indiretamente, deram oportunidade e condições para 
que os projetos e as ações planejadas fossem realizados pela Fundação, em 2013, 
sendo, portanto, um ano de conquistas na busca da excelência na gestão de planos 
de previdência e assistência.
A diretoria não mede esforços para que as metas sejam alcançadas. O trabalho  
é diário e conjunto: empregados, Patrocinadora, parceiros, fornecedores,  
prestadores de serviços, órgãos de governança, reguladores e fiscalizadores.  
O objetivo desse empenho é que você, Participante, seja atendido com qualidade  
e tenha um elevado grau de satisfação.
Desejamos a você um feliz Natal e que 2014 seja repleto de realizações, saúde  
e prosperidade, extensivo aos seus amigos e familiares.

A Direção

Calendário pagamento benefício 2014





               

Receita Federal corrige bitributação
Em 05 de abril deste ano, a Receita Federal do Brasil publicou a Instrução Normativa nº 1.343/2013. Essa norma 
atende aos aposentados que contribuíram no período de 01 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.  
Isso porque as contribuições efetuadas por Participantes de fundos de pensão, da CompesaPrev, não eram  
deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF.
No momento em que esses Participantes passaram a receber o benefício da Fundação, o Imposto de Renda  
incidiu novamente sobre o benefício recebido, havendo, portanto, a bitributação.

Acesse o site www.receita.fazenda.gov.br e leia a Instrução completa. 
Para maiores esclarecimentos, ligue para a Receita: 146 (ligação gratuita de telefone fixo).

Fonte: Receita Federal

Quem tem direito?
As pessoas que se aposentaram a partir de 01 de janeiro de 2008 e que pagaram o Imposto de Renda sobre as 
contribuições previdenciárias entre 1989 e 1995 e que não tenham ação judicial julgada ou em curso contra a 
Receita Federal do Brasil referente à bitributação.

Como fazer?
A Instrução Normativa 1.343 define dois procedimentos diferentes, de acordo com a data de início de recebimento 
da aposentadoria. Confira.

• Entre 2008 e 2012
O Participante poderá fazer a Declaração de Ajuste Anual (DAA) junto à Receita Federal, observando  
o prazo decadencial de cinco anos. Nesse caso, a CompesaPrev enviará extrato com saldo, conforme  
cronograma abaixo.

• A partir de janeiro de 2013
A fonte pagadora aplicará o disposto no art. 2º da IN 1343 até o exaurimento do saldo, que será informado  
no demonstrativo de pagamento mensal.

Educação Previdenciária
ATENÇÃO! Leia a matéria e verifique se você pode recorrer à devolução



2013 está chegando ao fim.
E o seu dinheiro?
Todo final de ano é repleto de comemorações.  
E também de muitos gastos. Reforma na casa, presentes  
para familiares e amigos, roupa nova, ceia especial, viagens.  
O problema é que, logo depois, um novo ano se inicia  
e, com ele, outras despesas, como IPTU, IPVA e material 
escolar. Por isso, além de planejar as festas de dezembro, 
é preciso planejar o orçamento.

O educador financeiro Reinaldo Domingos, autor do livro 
"Terapia Financeira”, preparou orientações para festejar  
o fim de 2013 e celebrar a chegada de 2014 com dinheiro 
no bolso e na conta bancária. Confira.

Fonte: http://www.tribunadabahia.com.br/2013/11/13/como-controlar-financas-no-fim-de-ano

Educação Financeira

Nada de compras por impulso: antes de comprar faça algumas perguntas a si mesmo (parece  
estranho, mas é válido) - Eu preciso disso? Se não comprar hoje, o que acontecerá? Tenho dinheiro 
para comprar à vista? Se comprar a prazo, terei o valor das parcelas? O acúmulo de parcelas coloca 
em risco outros planos mais importantes?

Planeje o fim de ano: liste os ganhos do período (13º, bonificações, férias etc). Liste toda e qualquer 
despesa. Depois disso, avalie sua situação financeira (veja se há margem para novos gastos, se há 
pendências financeiras, faça um esforço para identificar excessos). Avalie quanto poderá reservar 
para comprar presentes, artigos das festas de fim de ano (de preferência à vista). Evite entrar no limite  
do cheque especial e pagar a parcela mínima do cartão de crédito. Reserve parte do 13º para as 
despesas do início do ano como IPVA, IPTU, matrícula e material escolar. Cuidado ao parcelar viagens.

Planeje sua situação financeira de 2014: se você comprar parcelado no final de 2013,  
obviamente, as parcelas estarão presentes em 2014. Nesse caso, é prudente fazer uma planilha em que 
o valor já comprometido esteja previsto nos meses correspondentes. Reúna-se com a família para definir  
os desejos a serem realizados no próximo ano; incorpore o valor mensal necessário para  
a realização dos mesmos no orçamento mensal; subtraia o valor desses sonhos da receita; o saldo  
restante é o orçamento para as demais despesas mensais.



Saúde bucal
Cuidados essenciais para manter a boca saudável

Existem doenças que, normalmente, só trazem preocupação a partir da fase adulta, como depressão,  
osteoporose e pressão alta. No entanto, quando se trata de saúde bucal é diferente: o cuidado deve existir desde cedo  
e permanecer em todas as fases da vida. É preciso cuidar de vários aspectos: gengiva, lábios, dentes, hálito.  
Quando não se dá a devida atenção à boca, muitos problemas podem surgir, como mau cheiro, cárie, tártaro, 
gengivite e até câncer.
Engana-se quem pensa que cuidar da boca é somente escovar os dentes. Até os hábitos e os alimentos  
precisam ser levados em consideração, uma vez que, por exemplo, alimentos com muito açúcar podem provocar  
o surgimento de cáries e o fumo pode influenciar no surgimento de câncer bucal. 
Para que você se lembre de cuidados diários e essenciais a sua boca, abaixo estão algumas informações.  
Esses são os primeiros passos para manter a saúde bucal sempre em dia.

Escovação
Deve ser feita pelo menos três vezes ao dia, mas, preferencialmente, após 
cada e qualquer refeição, para evitar a proliferação de bactérias. E não pode 
ser muito rápido: cerca de dois minutos, fazendo os movimentos circulares 
por todas as partes dos dentes. É importante também escovar os dentes 
com um creme dental que contenha sais de flúor. É recomendável que a 
língua seja limpa de uma a duas vezes por dia; não é necessário o uso de 
creme dental, basta escová-la com a própria escova de dente.

Fio dental
Fundamental para completar a higienização dentária, pois  
remove placa bacteriana e resíduos alimentares que a escova 
não alcança. O fio dental deve ser usado, pelo menos, uma vez 
ao dia, de preferência antes da última escovação.

Cuidados com a escova
Após escovar os dentes, deixe a escova o mais seca possível para, então, 
guardá-la. A troca por uma escova nova deve ser feita, normalmente, a cada 
três meses, pois, ao longo do tempo, as cerdas começam a se deformar,  
tornando a escovação menos eficaz. Esses cuidados são importantes,  
pois as escovas são meios muito favoráveis à proliferação de fungos,  
bactérias e outros micro-organismos.

Fonte: http://www.brasilescola.com/saude-na-escola/conteudo/como-manter-uma-boa-higiene-bucal.htm



De 01 de dezembro até 31 de janeiro de 2014, o hospital São Salvador irá suspender os atendimentos  
de urgência. Isso porque o elevador da unidade está quebrado e as peças necessárias não são vendidas  
no Brasil, o que demanda um tempo de espera maior. Depois de 31 de janeiro, quando o elevador estará operando  
normalmente, o atendimento de urgência voltará a funcionar.

REGIÃO METROPOLITANA

CEOR - Centro de Otorrinolaringologia do Recife
Especialidade: otorrinolaringologia.
Endereço: Rua Pacífico dos Santos, 103, 
sala 09, Paissandu, Recife.
Fones: (81) 3091.8180 / 3125.4495 / 8875.6394

Dermatho - Clínica Dermatológica
Especialidade: dermatologia.
Endereço: Av. Agamenon Magalhães, 4779 , 
Empresarial Isaac Newton - sala 804, Ilha 
do Leite, Recife.
Fone: (81) 3059.3044

MCC Odontologia e Saúde
Especialidade: odontologia (pediatria/geriatria/
endodontia/periodontia/cirurgia/radiologia/
perícia/prevenção).
Endereço: Rua Antônio Curado, 658, Engenho 
do Meio, Recife.
Fone: (81) 3465.3365

Cardio Exames
Especialidade: cardiologia (Consultas, ECG, 
Ecodopplercardiografia, MAPA e HOLTER).
Endereço: Rua Tenente Manoel Barbosa  
da Silva, 112, São Judas Tadeu, Cabo de Santo 
Agostinho.
Fone: (81) 3524.1155

Instituto de Diagnóstico José Rocha de Sá
Especialidade: diagnóstico por imagem  
(radiologia/mamografia/ultrassonografia/den-
sitometria óssea/tomografia computadoriza-
da/ressonância magnética).
Endereço: Rua Amauri de Medeiros, 53, Derby,  
Recife.
Fone: (81) 2125.4711

OFTALMOS - Centro Especializado em Oftalmologia
Especialidade: oftalmologia.
Endereço: Rodovia PE - 60, KM 03, 3200, Cidade 
Garapu, Cabo de Santo Agostinho.
Fone: (81) 3059.2278

INTERIOR

Lealgastro Serviços Médicos
Especialidades: gastroenterologia, hepatologia, 
endoscopia digestiva alta, colonoscopia.
Endereço: Avenida Cel. Antônio Japiassu, 656, 
Centro, Arcoverde.
Fone: (87) 3822.2512

Lima e Carvalho Serviços Médicos
Especialidades: cardiologia (exames cardiológi-
cos) e oftalmologia.
Endereço: Rua Senador Paulo Guerra, 215, 
Centro, Afogados da Ingazeira.
Fone: (87) 3838.1033

Novos credenciados

Fique atento

CompesaSaúde
INFORMA



Preencha o diagrama com as palavras em destaque no texto, respeitando os cruzamentos.

Como funciona o sistema de previdência brasileiro?

A previdência Social no Brasil é um sistema integrado, composto por três grandes REGIMES: o Regime  
de Previdência Social (INSS), os Regimes Próprios de Previdência dos SERVIDORES Públicos (regimes ESPECIAIS 
dos servidores titulares de cargo efetivo) e o Regime de Previdência COMPLEMENTAR.

Os dois primeiros são operados por entidades PÚBLICAS (autarquias) e são de caráter obrigatório para os seus 
respectivos segurados; já o terceiro tem caráter facultativo, uma vez que proporciona uma proteção previdenciária 
ADICIONAL ao trabalhador.

Horários dos auditores odontológicos 
Segunda - 13h30 às 17h
Terça - 08h às 12h e 13h30 às 17h
Quarta - Não tem atendimento
Quinta - 13h30 às 17h
Sexta - 08h às 12h

Fones: (81) 3366.2424 / 3366.2434
Fax: (81) 3366.2447

E-mail: autoguia@compesaprev.com.br
Site: www.compesaprev.com.br

Dados necessários para autorização
• Código da carteira
• Local do exame
• Telefone para retorno do fax ou e-mail

Caça-palavra

CompesaSaúde

INFORMA


