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Editorial
Nesta edição do Jornal Compromisso de 2014, a matéria de capa traz informações sobre o  
Plano III do CompesaSaúde, que já está aprovado pela ANS, mas se encontra nos últimos ajustes 
para implantação. Na seção de educação financeira, estão informações importantes sobre os 
investimentos em imóveis. O Jornal Compromisso ouviu um especialista no assunto; há muito o 
que aproveitar para quem tem interesse em investir no mercado imobiliário. 

Mais uma vez, a Fundação tem se empenhado ao máximo para trazer o melhor conteúdo e transmitir 
a você informações que melhorem sua qualidade de vida. Para enviar sugestões ou tirar dúvidas, 
entre em contato conosco, através do Facebook (www.facebook.com/CompesaPrev), por e-mail 
(comunicacao@compesaprev.com.br) ou pelos nossos telefones (3366.2410/3366.2419).
Afinal, falar com você nos faz muito bem. 
Boa leitura!

Instrumentação cirúrgica
Quando for fazer uma cirurgia, pergunte ao seu médico se haverá cobrança de instrumentador 
cirúrgico e qual o valor, pois o CompesaSaúde só reembolsa operações de maior complexidade 
e esse valor é 10% do honorário pago ao cirurgião da rede credenciada.
Para dar entrada nesse reembolso, é preciso apresentar recibo contendo:
- carimbo e assinatura do cirurgião;
- nome do titular e, se for o caso, do dependente no Plano
- tipo do procedimento e o hospital em que foi realizado;
- CPF, endereço, carimbo e assinatura do instrumentador.

Reembolso odontológico
Quando for solicitar um reembolso de algum procedimento odontológico coberto pelo
CompesaSaúde, é importante pedir orçamento com o profissional e encaminhar à auditoria para 
análise, através do autoguiaodontologica@compesaprev.com.br.

O PAGAMENTO FEITO ANTECIPADAMENTE, SEM A AUTORIAZAÇÃO DO COMPESASAÚDE, 
PODERÁ NÃO SER REEMBOLSADO.

Horário de atendimento
Informamos novamente que, desde o inicio do ano, o horário de atendimento na Região 
Metropolitana do Recife mudou. Os procedimentos de autorização de exames, entrada de 
reembolso, empréstimo, previdência e plano de saúde deverão se tratados de segunda a sexta, 
das 8h às 16h30.

DICAS DO  COMPESASAÚDE

Fique de olho!
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Prestando contas

(1) Fundos de Investimentos, Títulos federais, DPGE
(2) Fundos de ações
(3) Investimentos em Shopping Center, Edificações e outros
(4) Operações com Participantes
(5) Taxa que atualiza as obrigações atuariais

Comentário 

No mês de setembro, o Ibovespa recuou 11,70%, no seu 
pior desempenho mensal desde maio de 2012, quando a 
possibilidade de a Grécia deixar a zona do euro assusta-
va os investidores. Em relação à atividade econômica, os 
principais indicadores continuam fracos, sem incidências 
de uma recuperação consistente. A carteira da Compe-
saPrev fechou negativa no mês, devido aos fatores men-
cionados, mas continua acima da meta atuarial quando é 
observada no acumulado do ano.

Receitas e Despesas CompesaSaúdeEvolução dos Associados do Plano de Saúde

Comentário 
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 209/2209. 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.

Comentário 

No mês de setembro deste ano, houve a diminuição do patrimônio em termos percentuais de 0,58%, em decorrência 
dos resultados negativos na carteira de investimento no período. O impacto foi ocasionado, principalmente, pela 
carteira de renda variável (investimentos voláteis que oscilam de acordo com o desempenho do  mercado financeiro).

Evolução de Patrimônio da CompesaPrev

Evolução Patrimonial R$
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Em busca de uma vida mais longa e melhor.

Soluções governamentais

É por esse cenário que, nos últimos anos, vem se falando em mudanças nas regras dos cálculos 
da aposentadoria e no aumento da idade mínima para solicitá-la. É a chamada Reforma da 
Previdência, que está longe de ter  uma definição. Outra saída vislumbrada por especialistas na 
área é o estimulo à entrada de um número cada vez maior de mulheres e jovens no mercado de 
trabalho, bem como de maior abertura para ingresso de imigrantes nesse mercado.

Educação Previdenciária

Neste inicio de século, o Brasil vem 
apresentando  um cenário inédito em sua 
história. As pessoas estão vivendo cada  
vez mais. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), em 2060 o 
número de indivíduos com mais de 65 anos  vai 
representar mais de um quarto dos brasileiros. 
Em contrapartida,  as brasileiras estão optando 
por ter cada vez menos filhos. De acordo com 
o mesmo instituto, em 1980 eram 4,4 filhos 
por mulher e, em 2012, essa estatística caiu 
para 1,8. Fatores decorrentes da evolução da medicina, do saneamento urbano e das conquistas 
sociais e econômicas obtidas pelas mulheres nos últimos anos foram determinantes para essas 
mudanças de comportamento.  

Entretanto, esse cenário traz importantes desafios quanto à economia e à previdência, pois o 
crescente envelhecimento da população se reflete na queda da produtividade e do padrão de 
vida dos brasileiros. “Estamos vivendo mais. Mudamos nossa dieta para termos um estilo de 
vida  mais saudável, fazemos exercício, a medicina  evoluiu. É uma bênção, mas a questão é 
como financiar os custos da longevidade. Se não nos prepararmos, e logo, enfrentaremos uma 
crise duríssima, com grandes implicações políticas, porque muitas pessoas não terão os recursos 
necessários para viver dignamente na velhice”, relata Larry Fink, presidente da maior empresa de 
investimentos no mundo, a BlackRock.

Essa preocupação se deve ao modelo de previdência brasileiro, que, como na maioria dos países, 
os benefícios  são custeados por meio de um sistema denominado regime de repartição, em que 
não há formação de reservas e os custos do ano são cobertos  por contribuições e impostos 
recolhidos no mesmo período. Esses recursos  advêm das contribuições feitas por trabalhadores e 
empresas. Ou seja, são os  trabalhadores ativos que  contribuem para  formação de  um fundo, de 
onde é tirado o valor para pagar a quem está recebendo o benefício.  Com a queda da natalidade, 
a quantidade de pessoas que chegam à idade laborativa tende a reduzir, refletindo-se em um 
desequilíbrio entre os ativos que contribuem para o sistema da previdência social e o número de 
beneficiados.
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Planejamento pessoal
Chegar à terceira idade de forma saudável e planejar-se financeiramente deve ser uma meta. 
A adoção de bons hábitos precisa começar desde cedo. Fazer exercícios,  ter uma dieta balanceada 
e se prevenir de doenças são cuidados fundamentais. O planejamento financeiro é outro fator 
determinante. Quem quer ficar tranquilo nas adversidades precisa focar na formação de reservas 
ou de investimentos em poupança previdenciária, como a CompesaPrev. Essas são saídas que 
precisam ser iniciadas o mais cedo possível, pois viver mais requer um maior investimento.

Mude posturas e atitudes. Invista num bom plano de saúde. 

Pense numa aposentadoria tranquila. Uma previdência complementar, como 
a da CompesaPrev, vai dar essa garantia. 

Planeje guardar 30% do que você recebe para fazer uma reserva financeira.

Procure sempre comprar à vista. Você ganha mais descontos e menos dívidas.

Informe-se sobre investimentos financeiros e busque o que melhor se enquadra ao
seu perfil.

Pense sempre em cortar despesas. Esse já é um exercício para, na aposentadoria, viver 
bem, gastando menos do que quando você era da ativa.

Fontes: Veja - 24/02/2014; Exame - 07/08/2014; Folha de São Paulo - 14/04/2014   

Quantidade média de anos que um cidadão brasileiro vive.

Gráfico - Aumento da expectativa de vida no Brasil. Taxa de fecundidade

Número médio de filhos concebidos por cada mulher brasileira.

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 
Revista Veja (OUTUBRO 2014); www.gentequeeduca.org.br; Revista 
BENEDITO - fundação FAPES

Dicas para planejar seu futuro
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Qual mensagem o senhor deixa para as pessoas que não 
são tão cuidadosas com a saúde?
O bem maior que Deus nos deu foi a vida, então 
temos que preservá-la. Digo às pessoas que 
saiam do sedentarismo, pois ninguém paga para 
se exercitar. 30 minutos de caminhada por dia 
já são suficientes. As doenças não somem, mas 
melhoram muito. Eu sou um exemplo disso.

Qual foi a maratona mais gratificante de que o senhor participou?
As maratonas da Maurício de Nassau de 2012 e 2013, que tiveram um percurso de 42km. 
Foi um desafio para mim, pois muitas pessoas pensavam que eu não iria conseguir e eu fui 
lá e provei o contrário a elas. 

Que mensagem o senhor deixa para as pessoas que estão chegando agora na Compesa?
Tenham a Compesa como parte da sua vida, pois ela não deixa faltar nada para seus 
funcionários. Dediquem-se e façam seu trabalho como se fosse pra vocês mesmos, pois 
nós, que trabalhamos lá, temos muitos privilégios que pessoas de outras empresas não têm. 

Além do exercício, de que forma o senhor cuida da saúde?
Faço um check up anual, para ver se está tudo em ordem. Minha cardiologista sempre brinca 
e diz que comigo nem precisa se preocupar. A minha alimentação também é muito saudável. 
Sou lacto vegetariano, então evito comer carne vermelha. Consumo mais peixe e soja.  

ENTREVISTA

Antônio José do Nascimento, mais conhecido como Tapiré, 
foi funcionário da Compesa por mais de 30 anos e depois de 
se aposentar teve uma mudança radical na sua vida. O jovem senhor passou a se cuidar mais e a 
praticar atletismo. Ele é casado, tem cinco filhos, 3 netos e garante: aos 61 anos de idade possui 
uma saúde de ferro. Após tornar-se desportista, passou a dormir melhor e a ter mais qualidade de 
vida. Outro fator importante é que, com a tranquilidade que a CompesaPrev proporciona, Tapiré 
aproveita seu tempo melhor. Tem a certeza de estar seguro, dedicando-se ao que mais gosta: 
correr e participar de maratonas. Acorda às 3h30 da manhã e treina 10km diários.

Exemplo de saúde e superação

O plano de saúde tem sido importante nesses cuidados que o senhor tem? 
Os médicos conveniados ao CompesaSaúde são muito bons. Sinto-me muito amparado com 
o plano. Sempre que preciso, tenho a certeza de que fiz a melhor opção para a minha vida.   
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Cine Saúde está no ar

Dicas importantes para a saúde ocular

Cuidados com os olhos
Em outrubro, a CompesaPrev, por meio do CompesaSaúde, lançou o Cine Saúde. Em sua primeira 
edição, realizada na manhã do dia 15 de outubro, no auditório do Compesa de Casa Caiada, o 
projeto exibiu uma série de filmes sobre cuidados com a visão, que focaram desde problemas 
corriqueiros entre os associados do plano de saúde, como glaucoma e catarata, até curiosidades 
sobre alimentos que contribuem para a saúde ocular e a prevenção na infância. 
Ao final dos vídeos, os compesianos assistiram a uma palestra e bateram um papo com a médica 
oftalmologista, do Instituto Clóvis Paiva, Hayana Rangel.

Na ocasião, Hayana ressaltou a importância de falar sobre o assunto com os funcionários da 
Compesa. “O glaucoma é uma doença muito séria; foi muito importante o CompesaSaúde ter 
abordado esse tema para esclarecer as pessoas a se cuidarem mais”, declarou.

O funcionário Beroaldo Ramos, que trabalha na Compesa há 31 anos, falou do benefício da 
palestra. “Para nós, que já temos certa idade, é muito importante conhecer melhor sobre essa 
doença. Foi uma orientação pra gente não só cuidar da visão, mas da nossa saúde”.

Cerca de trinta funcionários compareceram ao evento. Cada um deles ganhou um copo com 
pipoca para assistir ao vídeo, que teve duração de aproximadamente trinta minutos.
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Em outubro mais uma etapa foi vencida para o lançamento do Plano III do CompesaSaúde. O novo 
produto foi aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e já está na iminência 
de ser lançado para adesão. A equipe da Fundação está preparando o Guia Médico, finalizando 
a captação de credenciados das novas especialidades, testando o sistema e estruturando as 
visitas nas unidades da Compesa para apresentação e adesão no local.  Confira abaixo algumas 
informações sobre o Plano III.

Quem pode aderir ao Plano?
O plano III é destinado aos empregados e aposentados da Compesa, participantes da 
CompesaPrev. Além de pensionistas de associados.

Quem é considerado dependente?
• O cônjuge ou companheiro (a);
• Filhos, enteados ou tutelados menores de 21 (vinte e um) anos;
• Filhos, enteados ou curatelados maiores de 21 (vinte e um) anos, inválidos;
• Filhos, enteados até 24 (vinte e quatro anos),desde que comprovem estar cursando ensino       
superior e ser dependente econômico;

Atenção! Os pais de filhos solteiros não são considerados dependentes.

Quais documentos são necessários para a adesão?
• Certidão de casamento (autenticada) ou certidão de nascimento;
• CPF e RG;
• Cartão do PIS/PASEP;
• Contracheque (frente e verso), se ainda não possuir, cópia de algum documento da DRP,  
    informando o salário e demonstrando nº e sigla referente à lotação do funcionário;
• Comprovante de residência atualizado

Inscrição de cônjuge (cópias) - companheira(o)
• Certidão de casamento (autenticada);
• CPF e RG 
• Registro de nascimento do (a) companheiro (a);
• Documentos de co- habitação, ou seja, contas, extratos ou notas fiscais de compra do (a) titular    
   e do (a) companheiro (a), contendo o mesmo endereço; 
• Registro de nascimento de filhos em comum;
• Escritura Pública Declaratória de Concubinato (união estável).

MAIS UMA ETAPA VENCIDA PELO PLANO III
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Filhos menores de 21 anos
Cópias de:
• Registro de nascimento dos filhos (autenticada);
• CPF (mesmo se for recém-nascido) e RG.

Filho universitário até 24 anos
Cópias de:
• Declaração da Faculdade (Matrícula semestral)
• Carteira Profissional
• RG e CPF
• Declaração de Imposto de Renda

Carência
Não haverá carência para quem se inscrever nos primeiros 90 (noventa) dias do Plano III. 
Após esse prazo de abertura do Plano III para adesão, haverá carência para novos contratos.
No caso de agregados, só será possível incluí-los depois de passados 90 (noventa) dias de 
funcionamento do Plano. Nessa situação, haverá carência. 

Início de funcionamento
A previsão é que no início de 2015, o Plano já esteja aberto para adesões. Fique atento aos canais 
de comunicação da Fundação (site, jornal, facebook, quadro de avisos e e-mail).

                                       
Assim como no Plano I, os descontos ocorrerão em folha de pagamento tanto da Compesa 
quanto da CompesaPrev. Para os associados cuja suplementação de benefício é menor 
que o valor da mensalidade do Plano de saúde e os associados da ativa que entrarem 
em auxilio doença, o pagamento do Plano será em boleto bancário.

Forma de pagamento

ATENÇÃO! 
É importante avisar à Fundação sempre que 
houver nascimento de novo filho e/ou divórcio. 
Procure nossa Central de Relacionamento. 
33662414/336623410/33662418

Documentos necessários para inscrição de:
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Investir em imóveis é uma das opções para quem quer ter um patrimônio e garantir renda extra. 
Apesar de ser um negócio arriscado, podendo ficar estagnado ou decair, o mercado imobiliário 
pode também atingir altas taxas de valorização. Segundo especialistas, os imóveis têm apresentado 
maior rentabilidade do que qualquer outro investimento financeiro a longo prazo. Um dos motivos 
é o valor do aluguel, que pode corresponder a até 1,2% do valor total do imóvel. Além disso, ter 
um imóvel para vender pode ser a salvação em um imprevisto financeiro. Mesmo assim, é preciso 
estar atento às taxas e impostos que devem ser pagos, para não sair no prejuízo. 

Para quem quer apostar no ramo, analisar os custos e 
retornos pode ser uma boa alternativa para mensurar se 
o investimento pode ou não prosperar. O presidente do 
Conselho Regional de Economia, Fernando Aquino, alerta 
para os riscos: “A atual conjuntura do mercado imobiliário 
na Região Metropolitana do Recife é mais favorável para o 
comprador, uma vez que o desaquecimento das vendas 
facilita a redução dos preços. Por isso, vale a ressalva 
de que, se a pretensão é comprar para vender em curto 
prazo, não é uma medida favorável. O investidor passará 
a enfrentar dificuldades”. 

É interessante que, quem investe, possa fazer uma comparação entre os retornos gerados no aluguel 
do imóvel e no investimento em poupança, por exemplo, para ver qual dos dois é mais lucrativo. 
Fernando afirma que, para garantir o lucro, deve-se calcular o valor que será cobrado pelo aluguel 
com embasamento. Ele explica que “para chegar ao valor líquido, devem ser deduzidas despesas 
de administração e imposto de renda, além de considerados diversos riscos, como de inadimplência 
do inquilino, depredação do imóvel, passar vários meses procurando alugá-lo e desvalorização do 
imóvel. Em geral, imóveis menores têm aluguel mais lucrativo”. 

Com o crescimento industrial dos litorais Norte e Sul, algumas áreas do Grande Recife foram 
valorizadas, como explica Fernando: “É possível que os empreendimentos em Suape ainda 
venham a valorizar muito algumas áreas ao sul de Boa Viagem, por exemplo”.
Apesar do esfriamento após uma época de grande euforia, Fernando acredita que o mercado 
deve ser reaquecido em 2015. “Investir em imóvel na RMR, atualmente e em 2015, pode ser 
uma ótima alternativa. Isso acontece pelo ótimo período que o Estado atravessa, em termos de 
desenvolvimento econômico e industrial”, finaliza.

Educação Financeira

Imóveis: investir ou não investir?

Aluga-se

Valorização e expectativa para 2015

Depois de superaquecimento, o mercado imobiliário 
de Pernambuco se mantém estável, mas deve voltar 
a crescer em 2015 
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Agora as suas informações atualizadas valem prêmios.

Ativos, autopatrocinados e BPD da Fundação 

Aposentados e pensionistas da CompesaPrev

Premiação

Como concorrer?

Em setembro a CompesaPrev lançou uma novidade: o Recadastramento Premiado. Nele, todos os 
Participantes, sejam eles aposentados, pensionistas, autopatrocinados, BPD ou ativos, concorrem 
aos sorteios de tablets e TVs, desde que entreguem corretamente o formulário do recadastramento 
na Central de Relacionamento.

Devem imprimir o formulário recebido via e-mail, conferir as informações, datar e assiná-lo, caso 
não haja correções. 
Ao detectar informações incorretas ou espaços em branco, faça a correção; anexe/digitalize a 
cópia do documento que foi incluído ou alterado; date, assine e envie pelo Malote da Compesa, 
Correios (R. Augusto Rodrigues, 60, Torreão. CEP 52030180) ou envie-o digitalizado para o e-mail 
centralderelacionamento@compesaprev.com.br. 
ATENÇÃO! Confira no campo de dependentes (filhos e cônjuges) se estão todos. Caso falte 
algum, inclua no formulário e anexo documento comprovando a informação. 

Devem aguardar em casa a correspondência enviada pela CompesaPrev no mês de seu aniversário. 
É importante conferir todas as informações, alterá-las ou incluí-las quando necessário; anexar 
a cópia do documento comprobatório, datar, assinar e enviar à Fundação através de malote, 
Correios (em ambos os casos, é  preciso reconhecimento de firma ou assinatura e carimbo de 
um colaborador da CompesaPrev ou da Compesa, para atestar a veracidade da assinatura) ou 
entregar diretamente na Central de Relacionamento, na sede da Fundação.

Irão concorrer os participantes que entregaram o recadastramento devidamente conferido e 
assinado. Em caso de haver alteração de documentos, endereço ou dependente, entregar a 
comprovação dessas novas informações. De outubro a dezembro de 2014 serão sorteados dois 
tablets por mês e em janeiro de 2015, duas TVs. Os sorteios serão realizados todo dia 28, às 14h 
na Fundação e contemplarão ativos e assistidos.

Já saiu o resultado do primeiro sorteio 
O Participante da ativa, Daniel Rodrigues dos Santos, de Olinda e o 
aposentado, Luiz Eduardo do Amaral, de Timbaúba, foram os primeiros 
ganhadores dos tablets, sorteados no  28 de outubro, na sede da Fundação. 
Estiveram presentes o diretor-presidente e assistido, José Fernando da 
Porciúncula; o diretor administrativo-financeiro, Alexandre Nader e o diretor 
de Benefícios, Luciano Santana, além da coordenadora da área previdencial, 
Patrícia Benício, que efetuou o sorteio na presença do auditor interno da 
CompesaPrev, Sidcley Fernandes e da coordenadora de Investimentos e 
Aplicações, Carla Menezes. Com isso, foi atestada a seriedade da premiação. 
Em 28 de novembro, acontecerá o segundo sorteio de uma série de quatro, 
que ocorrerão até janeiro. Saiba mais no www.compesaprev.com.br

Daniel Rodrigues dos Santos

Luiz Eduardo do Amaral
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Novos credenciados

Especialidade:Cardiologia, Gastroenterologia, 
Neurologia, Pediatria, Pneumologia.
Endereço: R. Giriquiti, Nº 48, Lojas 131/132 - 
Boa Vista
Telefone: (81) 3059.1045

• Boa Vista Medical Center  • CITOMAXX

• Hospital Albert Sabin

 • Ivanildo Palmeira

• Centro de Cirurgia e Endoscopia Dr. Paulo Maciel

• Cordis

 • Endoterapeutica

Especialidade: Cardiologia, Endocrinologia, 
Exames em Cardiologia.
Endereço: R. Henrique Dias, Nº 491- 
Derby, Recife/PE
Telefone: (81) 3032.6417

Especialidade: Endoscopia Digestiva
Endereço: Av. Visconde de Albuquerque, 
Nº 796, Sala 02 - Madalena 
Telefone: (81) 3227.0704

Especialidade: Clínica Médica, Cardiologia, Exames 
em Cardiologia
Endereço: R. Feliciano Gomes, Nº 190, 
Salas 01 e 03 - Derby
Telefone: (81) 3423.9159

Especialidade: Anatomia Patológica, Colposcopia e 
Citologia Oncótica, 
Endereço: Rua Francisco Alves,325 - Paissandu
Telefone: (81) 3083.0434  /  (81) 3040.6469

Especialidade: Hospital Geral 
Endereço: Rua Senador José Henrique,141 - 
Ilha do Leite
Telefone: (81) 3131.7400

Região Metropolitana do Recife

Especialidade: Ginecologia e Obstetricia
Endereço: R. Rodrigues Abreu, Nº 203 Casa “B”,  
- Caruaru/PE
Telefone: (81) 3722.5566 / (81) 3722.4720

• Coopeclin - Não está mais com a linha 
   (81) 2125.7419. Permanecem as linhas: 
   (81) 2125.7420 / (81) 2125.7422
• Dr. Isaac Vieira Secudo
   Pneumologista
   Av. Governador Agamenon Magalhães, 4760,    
   
   Fone: (81) 3416.1185
• Dra. Marilia Silvino Iglesias Melo
   Dermatologista
   R. General Joaquim Inácio, 790, Ilha do Leite
   Fone: (81) 3129.8823

• Clínica Bilio, em Paulista
• Clínica Sana, em Olinda

Paissandu, Recife, PE

 Quem mudou Interior

 Quem se descredenciou


