


Muitos acontecimentos e novidades. O Jornal Compromisso está cada vez mais 
interessante. Nas próximas páginas, você vai conferir a 2ª edição do CompesaPrev  
Itinerante, que, este ano, visitou ainda mais compesianos. A série de palestras que 
o CompesaSaúde promove teve continuidade, dessa vez, trazendo o glaucoma 
como tema. Se você está perto de se aposentar, conhece alguém que esteja  
ou até mesmo já se aposentou, e tem algumas dúvidas, a seção de  
educação previdenciária será muito útil, com explicações importantes, perguntas  
e respostas - tudo para esclarecê-lo. Portanto, aproveite as informações trazidas 
especialmente para você. Dedique alguns minutos para uma boa e atenciosa 
leitura.

De junho a agosto, a CompesaPrev deu um passo importante na qualificação dos conselheiros e colaboradores. 
Quatro técnicos da Fundação e três conselheiros, sendo dois do Fiscal e um do Deliberativo, foram certificados 
por institutos autorizados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. Esses órgãos 
avaliam o conhecimento e a experiência de dirigentes e profissionais dos fundos de pensão. Acompanhe, abaixo, 
os profissionais da CompesaPrev que foram certificados.

A Direção

Certificações
Gestores buscam a excelência no desempenho de suas atividades

CONSELHEIROS
- Solange Francine Silva do Rêgo Barros (titular do Conselho Deliberativo)
 Certificada pelo ICSS - Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social
- Gilson José Rocha (titular do Conselho Fiscal)
 Certificado pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
- Selma Maria Silva Souza (suplente do Conselho Fiscal)
 Certificada pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

COLABORADORES
- Diogo Ferreira (analista de investimentos e aplicações)
 Certificado pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
- Reginaldo de Moura (contador júnior)
 Certificado pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
- Renata Kênia (coordenadora da Contabilidade)
  Certificada pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
- Sidcley Fernandes (auditor interno)
 Certificado pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais





               

Aposentadoria na Previdência Social
Fique bem informado para a chegada dessa nova fase

Fator Previdenciário e cálculo

Não existe muita dúvida em relação ao termo aposentadoria. Sabe-se que significa uma fase da vida em que 
a pessoa deixa de trabalhar e passa a receber um benefício de acordo com o tempo e o valor da contribuição  
realizada. No entanto, a aposentadoria traz com ela questões que confundem as pessoas. A começar pela  
diversidade: existem quatro tipos de aposentadoria. Será que você conhece todos eles? Para minimizar dúvidas, 
esta matéria traz um resumo sobre aposentadoria e alguns pontos relativos a ela. 

Criado através da Lei 9876, de novembro de 1999, como alternativa de controle de gastos da Previdência,  
o Fator Previdenciário é um redutor do valor dos benefícios previdenciários que guarda relação com a idade de  
aposentadoria, tempo de contribuição e expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria. 

Exemplo
Segurado que se manteve contribuindo pelo 
teto previdenciário durante sua vida laboral 
e solicitou, junto à Previdencial Social (INSS), 
sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição,  
conforme as condições ao lado.

Tipos de aposentadoria

•	 Especial: para o segurado que trabalhou exposto, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos químicos, 
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais por período de 15, 20 e 25 anos, dependendo do caso. 

•	 Por Idade: para os trabalhadores urbanos a partir de 65 anos, se homens, e a partir de 60 anos, se mulheres, 
que tenham contribuído com a Previdência Social por 15 anos. Já para os trabalhadores rurais, a partir de 60 
anos, se homens, e a partir de 55 anos, se mulheres, com 15 anos de atividade rural comprovada. 

•	 Por Tempo de Contribuição: homens que contribuíram por 35 anos e mulheres, há 30 anos. 

•	 Invalidez: trabalhadores que, por doença ou acidente, forem considerados, pela perícia médica da Previdência 
Social, incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento,   
e tenham contribuído por 1 ano à Previdência Social, no caso de doença, e sem carência, se for por acidente.     

Tc – Tempo de contribuição                          Es – Expectativa de vida
Id – Idade                                            a – Alíquota de contribuição = 0,31

Educação Previdenciária



Fator Previdenciário e cálculo

CompesaPrev Itinerante
Foram percorridos 1.740 km de estradas, levando informação,

transparência e buscando proximidade com o Participante.

Com a proposta de se aproximar ainda mais dos Participantes ativos, 
aposentados e pensionistas da Fundação, e até mesmo dos não  
participantes, em agosto teve início a segunda edição do  
CompesaPrev Itinerante. O programa atingiu 15 unidades da Compesa 
em todo o Estado, levando orientações sobre previdência, investimento,  
plano de saúde e as normas que regem a entidade.

Nessa nova edição, a novidade foi a visita dos técnicos e do diretor 
de benefício, Luciano Santana, a localidades que não foram incluídas 
na primeira edição, em 2012, como Belo Jardim, Ouricuri, Salgueiro,  
Carpina, Cabo de Santo Agostinho, Sirinhaém e Aliança.  
Isso possibilitou um alcance de 299 pessoas que tiveram  
oportunidade de conhecer, com maior profundidade, a Fundação  
e tirar muitas dúvidas.



De olho na saúde
O corpo humano deve ser sempre bem cuidado para que você  
tenha uma vida plena. As pessoas estão procurando fazer atividades  
físicas, nas academias ou ao ar livre; a alimentação também tem  
recebido atenção especial. No entanto, com relação à saúde ocular,  
as coisas são diferentes, pois essas ações não garantem a saúde  
do olho. Uma das doenças que chegam, geralmente, sem avisar e pode 
causar cegueira é o glaucoma.

Observando o número de usuários do plano que têm sido acometidos pela doença, o CompesaSaúde preparou uma 
palestra sobre o assunto. No dia 24 de setembro, o evento, na Compesa de Dois Irmãos, reuniu compesianos de  
todas as idades. Pessoas que tinham casos de glaucoma na família, 
que tinham outros problemas de vista, e também os que apenas  
queriam buscar informação para cuidar melhor dos olhos.

A palestrante foi a médica Fernanda Berenguer, oftalmologista  
do Centro Oftalmológico Especializado - COE. De acordo com  
dados apresentados na palestra, a cada 100 pessoas acima de 
40 anos, 2 a 6 têm glaucoma e não sabem. Nos Estados Unidos, 
50% dos pacientes que têm a doença não sabiam.

“Gostei muito de participar. Todos os assuntos abordados na palestra foram muito interessantes.”
Carlos Rafael Santos - Belo Jardim

“Seria interessante buscar formas de trazer de volta alguns médicos para o CompesaSaúde. Quanto às apresentações, 
todos estão de parabéns!”
Antônio José de Oliveira Fontes - Dois Irmãos

“Todos os assuntos foram importantes. Sugestão: mais médicos credenciados pelo CompesaSaúde;  
mais dermatologista, otorrino, dentista para melhorar o atendimento do plano de saúde.”
Jussiara Valéria - Salgueiro

Segundo o diretor de benefício, o maior mérito desse projeto é interagir com o público-alvo,  
entender os problemas e as dificuldades para serem solucionados. Luciano destacou pontos a serem  
trabalhados: ampliação da rede credenciada; análise da tabela de pagamento aos profissionais de saúde; contratação 
de pessoal no interior; envolvimento maior com a Patrocinadora, por parte dos gerentes e chefias, incentivando  
a participação dos compesianos nos eventos da Fundação. “A CompesaPrev é patrocinada pela Compesa,  
que investe na Fundação junto com os compesianos. É uma entidade fechada, criada como um benefício dado aos  
empregados (da Compesa) para ser usado no momento em que eles mais precisam de apoio financeiro  
e assistencial, que é na aposentadoria, cujo padrão de vida tende a cair”, completou o diretor.



“É um assunto de pouco conhecimento, porque as pessoas não têm hábito de ir ao 
 oftalmologista. Eu, que tenho problema de visão, já vou há bastante tempo; sabia de alguma 
coisa sobre glaucoma, mas não de tudo. A palestra foi boa e bem didática. Serviu de alerta.”
Fernando José – Analista de saneamento

“Minha irmã tem glaucoma. Soube, aqui, que é um tratamento que não tem fim, 
então já vou perguntar a ela se está continuando o tratamento e incentivá-la.  
Nunca havia participado de uma palestra sobre glaucoma, consegui tirar minhas dúvidas.”
Mônica Maria - Auxiliar de gestão e saneamento

Fernanda exibiu um vídeo explicativo, com depoimentos  
de médicos e pacientes. Conversando com os presentes, ela destacou  
a necessidade, especialmente das pessoas acima de 40 anos, em  
fazer exame oftalmológico pelo menos uma vez ao ano para identificar  
possíveis problemas oculares e fazer  
o tratamento precocemente.

Segundo a palestrante, ainda hoje 
existe muito desconhecimento em relação ao glaucoma. Normalmente, 
as pessoas apenas sabem que essa doença cega, e têm medo. É preciso 
deixar claro que existe tratamento e, se feito de forma correta, o paciente 
não perde a visão. 

Após a explanação de Fernanda, muitas pessoas fizeram perguntas e foram conversar para tirar 
mais dúvidas. “Valeu a pena olhar no final como eles ficaram relaxados, porque no começo estavam  
tensos. E viram que se fizerem o acompanhamento não haverá problema. Eles se sentiram à vontade 
e fizeram perguntas. Surtiu efeito”, comentou a oftalmologista.

Mensalidades da CompesaPrev e CompesaSaúde agora serão  
pagas via boleto para os empregados em benefício pelo INSSAtenção!

O convênio entre a Compesa e o INSS chegou ao fim. Com isso,  
as contribuições mensais para a Fundação e para o plano  
de saúde dos empregados que estiverem em benefício pelo 
INSS não poderão mais ser descontadas na folha de pagamento.  
Dessa forma, a CompesaPrev enviará boleto para a residência de cada  
Participante. É importante ficar atento para efetuar o pagamento até 
a data do vencimento. 



Educação financeira é fundamental para uma boa administração das finanças. É preciso agir com racionalidade, 
fazer cálculos, cortar despesas em excesso. Nesta edição, estão destacados alguns pontos sobre empréstimo. 
Afinal, é preciso fazer simulações das diversas opções oferecidas pela Fundação para avaliar o que será mais  
vantajoso: solicitar um novo empréstimo ou renovar o empréstimo já existente.
Se você está pensando em fazer um empréstimo, as orientações abaixo vão ser muito úteis. Confira.

1) Faça empréstimo quando for necessário, mas antes faça uma simulação do que será mais vantajoso, 
comparando com as taxas oferecidas em outras instituições financeiras. 
2) Dê preferência ao empréstimo na CompesaPrev, pois os juros aplicados são os menores do  
mercado. Além da Taxa de Quitação por Morte que, desde agosto deste ano, caiu de 2% para 1%.  
Compare! 
3) Caso o valor disponível não seja suficiente, recorra ao banco para obter somente a diferença do valor 
desejado. Isso reduzirá seu ônus no final do período. 
4) Ler o contrato faz parte do processo. Caso haja cobranças com as quais você não concorde, trate do 
assunto no mesmo momento.

Educação Financeira
Empréstimo

Cuidados essenciais para solicitar o serviço

Cruzadinha

Para solicitar empréstimo à Fundação

Documentação necessária - Margem consignável / Cópia de RG e CPF / Cópia de contracheque / Cópia 
de comprovante de residência atualizado / Cópia de comprovante com número da sua conta bancária 
para crédito de empréstimo.

DICAS
Controle de gastos financeiros

Com tantas ofertas apresentadas no dia 
a dia, é difícil CONTROLAR devidamente 
o nosso ORÇAMENTO, não é? Mas, para  
garantirmos uma saúde financeira no  
futuro, precisamos atentar para algumas  
DICAS. Confira abaixo.

Faça uma PLANILHA com todos os seus 
GASTOS diários. Somente assim, você terá 
a real visão do que gasta com as coisas 
necessárias e supérfluas.
CUIDADO com as PROMOÇÕES.  
Muitas podem nos seduzir num  
momento em que não precisamos delas,  
e assim, investimos incorretamente o nosso  
DINHEIRO.
Tenha sempre dinheiro para IMPREVISTOS.
Pesquise sempre antes de comprar.  
Assim, você só tem a GANHAR.


