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GLAUCOMA
Combate, controle e cuidados

NOVOS CREDENCIADOS

Revista Compromisso

Revista Compromisso chega novamente até você, 
trazendo informações interessantes e super atualiza-
das! As eleições, por exemplo, repercutem ativmente 
na rotina e na vida de todos. Agora em outubro,  
vamos escolher prefeitos e vereadores. Já começaram  
as propagandas eleitorais. Cada candidato oferece suas 
propostas. Em meio a tanta descrença e denúncias de 
corrupção, o que pretendemos fazer com o nosso voto? 
Há quem já tenha seus representantes e há quem pen-
se em não dar o voto a nenhum deles. Para tratar de um 
assunto tão polêmico, trouxemos matéria e também  
a participação de uma cientista política. 
Revista Compromisso sempre vai abordar assuntos 
que interessam  à vida de cada Participante. E por falar 
em vida, já sabe o que será da sua daqui a...algum tem-
po? Isso mesmo! Para chegar bem, lá na frente, tem 
que começar a pensar de agora. Longevidade e vida 
plena dependem de alimentação, exercício e cuidados 
diários. Já tem muita gente com uma rotina dinâmi-
ca e hábitos alimentares saudáveis. Além disso, prati-
car esportes regularmente, como andar de bicicle-
ta, está incluída no rol de atividades de muita gente.  
Revista Compromisso traz dicas e curiosas revelações 
sobre a bike, essa companheira legal.
Viver bem também inclui cuidar da visão, evitar a gor-
dura visceral e planejar um futuro financeiramente 
tranquilo. E, para todas essas questões, tem a Revista 
Compromisso ao seu lado, trazendo o que há de mais 
atualizado para você.
Aproveite a leitura. Sua vida precisa dos melhores  
momentos. 
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A expectativa de vida  
e os seus desafios

Receita da longevidade. Dicas para viver melhor.

A pesquisa, de 2014 e divulgada no ano passado, 
mostra que a expectativa de vida aumentou para 
75 anos e dois meses. Na última década, foi um 
aumento de três anos. Mas a grande questão é:  
o que fazer para viver mais e com qualidade?
Para o médico e presidente do Centro Inter-
nacional de Longevidade no Brasil, Alexandre  
Kalache, a resposta está em investir ao longo 
da vida em quatro “capitais”: vital, social, finan-
ceiro e do conhecimento. Para ele, envelhecer 

É o que Eneide vive escutando dos amigos e familiares. Sabe que está bastante 
jovem e não hesita em dar a sua fórmula. “Sempre digo a todos: o segredo da vida 
é o equilíbrio. Não adianta radicalizar nas dietas e exercícios e deixar de socializar”. 
É exatamente isso que a ciência comprova. Psicólogos afirmam que priorizar 
uma esfera da vida em detrimento de outras compromete todo o conjunto; sendo 
assim, o ideal é dar atenção a todas as áreas, pois o corpo reflete os desequilíbrios 
acumulados. 

Tradicionalmente, os 50 anos marcam o início da contagem 
regressiva e os preparativos para a aposentadoria.  
No entanto, com uma maior expectativa de vida, os brasi-
leiros têm substituído o pijama pela vontade de escrever um 
novo capítulo na vida profissional. As estatísticas comprovam 
isso: segundo o IBGE, os cinquentões correspondem  
à faixa etária que vem aumentando a sua participação na 
população ocupada. Ao contrário da maioria dos trabalhadores, 
que tem a carteira assinada por uma empresa do setor privado, 
as pessoas com 50 anos procuram não ter patrão. O número  

de pessoas que abriram negócios quando já poderiam se aposentar tem dobrado desde 2001 e com 
bons resultados: suas empresas faturam mais e têm lucro acima da média nacional.
Esse fenômeno se explica pela combinação da vontade dos brasileiros de empreender com  
o aumento da longevidade. Atualmente, uma pessoa que chega aos 50 anos com saúde sabe que 
ainda terá muitos anos pela frente... O que acontece? O brasileiro está vivendo mais e continua a ser 
empreendedor em todas as etapas da vida.

“Você não envelhece, não?”

DE REPENTE, 50

Ter alguém faz bem
Ter uma relação duradoura pode acrescentar anos à vida. Estudos indicam que adultos solteiros 
correm um maior risco de morte prematura do que aqueles que vivem com alguém.  

Voluntariado faz bem
Estudos mostram que voluntários vivem mais tempo, com uma mortalidade de 20% menor em 
relação aos que não praticam trabalho voluntário. Eles também têm menos índices de depressão, 
maior satisfação com a vida e bem-estar. 

Café com moderação 
Pesquisas indicam que três xícaras diárias de café podem reduzir em 10% o risco de mortalidade, 
em um período de doze anos, entre pessoas com 50 anos. Mas não é bom exagerar: as pesquisas 
também indicam uma relação entre o excesso de cafeína e um maior risco de câncer entre homens.  

Peixe no cardápio
Sardinha, salmão e atum são ricos em ômega-3, nutriente associado a benefícios para a saúde 
cardiovascular. A recomendação dos pesquisadores é o consumo de, no mínimo, duas porções de 
peixe por semana.

Mais vegetais e menos carne vermelha
De acordo com o IBGE, cerca de 60% dos alimentos com maior teor de gordura estão na mesa 
diária do brasileiro. Isso é muito preocupante, já que uma das recomendações para a longevidade 
é comer, pelo menos, cinco porções diárias de frutas e vegetais. Além disso, existem pesquisas que 
informam que consumir muita carne vermelha pode aumentar, em 20%, o risco de morte.

Saúde +

O que a longevidade pode trazer de bom?

Aos que estão perto e aos que ainda avistam os 50 de longe:  
o que fazer lá?

O s  d a d o s  m a i s  r e c e n t e s  d o 
I n s t i t u t o  B r a s i l e i r o  d e  G e o g r a f i a 
e  E s t a t í s t i c a s  ( I B G E )  i n d i c a m : 
e s t a m o s  v i v e n d o  m a i s . 

bem é envelhecer com saúde, e 
depende fundamentalmente das 
escolhas feitas desde muito cedo, 
como os hábitos que desenvolve-
mos e o meio em que vivemos. “Cultivar 
boas relações com familiares e amigos,  
além de manter-se atualizado, é fundamen-
tal”, acrescenta.
Essa fórmula Eneide Ribeiro já conhece há mui-
to tempo. Aos 58 anos, a jovem senhora é um 
exemplo de cuidados com a saúde e estética. 
Caminhadas ao ar livre, boa alimentação, men-
te longe da ansiedade, sono em dia são ati-
tudes que fazem parte da receita da juventude  
de Eneide. Desde muito nova, preocupa-se em 
manter a boa forma e uma vida de qualidade.

Quem também não mede esforços para ficar bem é Socorro Maia, 62. Mesmo 
aposentada,  continua ativa, trabalhando e com saúde transbordante. Para isso, 
aposta na boa alimentação e nos exercícios físicos, mas também não abre mão 
de sair com os amigos e curtir um bom papo. No que depender dela, pretende  
continuar atuante “com muita alegria”.  
Viajar é outra coisa que Socorro não dispensa. “Todos os anos, vou conhecer 
novas culturas. Para o futuro, quero curtir a vida, viajar mais ainda, aproveitar 
meus netos e nunca parar de estudar”. Ela está certa. Um estudo realizado em 
2013, nos Estados Unidos, mostrou que pessoas que viajam mais têm uma 
expectativa de vida mais longa. Segundo a pesquisa,  mulheres que tiraram férias pelo menos duas 
vezes ao ano diminuíram significativamente os riscos de ataque cardíaco, muito mais do que aquelas 
que passavam anos só trabalhando, sem pausas. 

Por Rayane Guimarães
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Investimentos – Julho 2016  – Plano BD (Benefício Definido)

Evolução dos Associados do CompesaSaúde Planos I e II Evolução dos Associados do CompesaSaúde Plano III

Receitas e Despesas  
CompesaSaúde - Planos I e II

Receitas e Despesas  
CompesaSaúde - Plano III

Quadro do Acompanhamento dos Percentuais de Adesão  
ao Plano de Previdência da CompesaPrev 

Evolução do Patrimônio  
da CompesaPrev

Evolução dos Associados ao Plano de Previdência da CompesaPrev 

Renda Fixa (1)

Junho Junho

79,95

80,01

3252

4.911.674,83

4.960.016,86

4.925.720,76

228.006,67

216.299,82

246.953,09

719.115.669,70

727.249.112,53

733.690.775,60

3.825.505,23

3.864.213,22

 3.325.908,05 

89.779,27

115.337,64

217.762,93

4820 8941

5125

5176

869

577.537.601,60 89,52 0,97 8,94

Segmento

Mês Mês

Mês Mês

Total de Empregados
da Compesa  

Mês
Mês

Mês

Titulares Titulares

  Receita R$   Receita R$

Total de Adesões
  Evolução Patrimonial R$

Ativos Pensão

Dependentes Dependentes

Renda Fixa (1)

Renda Variável (2)

Imóveis (3)

Empréstimos (4)

Despesa R$ Despesa R$

Percentual (%)

Aposentados Autopatrocínado

Agregados AgregadosTotal Total

TotalBPD

Comentário

Distribuição dos Investimentos

Valor em R$ 
Participação sobre Total 

dos Investimentos 
Rentabilidade  

mensal %
Rentabilidade 
acumulada %

Renda Variável (2)

Julho Julho

Junho Junho

3433 2791 81,30
Junho

Junho

Junho

3231

2791 1599 667

4788

27

8874

510925

855

30.687.101,28 4,76 9,92 26,54

Imóveis (3)

Agosto Agosto

Agosto

Agosto

Julho Julho

3501

3552

2799

2842

Julho
Julho

Julho

3227

2799

2842

1604

1607

672

674

4767

26

29

8840

24

24

846

24.284.133,83 3,76 0,67 8,16

Empréstimos (4)

Agosto Agosto

Agosto

12.629.258,06 1,96 0,83 10,41

Total da carteira 645.138.094,77 100% 1,43 10,00

Meta Atuarial
(INPC+ 5,125% aa) (5) - - 0,89

4,76 89,52 
3,76 1,96 

9,17 

(1) Fundos de Investimentos, Títulos Federais, DPGE  (2) Fundos de ações  (3) Investimentos em shopping center e edificações e outros 
(4) Operações com Participantes (5) Taxa que atualiza as obrigações atuariais

No mês, o destaque foi o movimento de alta nos mercados 
acionários, no qual a Bovespa valorizou 11,22%. A carteira 
consolidada da Compesaprev acompanhou esse bom 
resultado e superou a meta atuarial, tanto em julho como 
no acumulado do ano. 

306 303 6090

0

0

327 324 651

375 377 752

Prestando   
Contas
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Nos últimos meses, as incertezas econômi-
cas e políticas tomaram espaço nos noticiá- 
rios, conversas e até nos sonhos dos brasileiros. 
Por mexer no desejo de um futuro tranquilo, um 
dos temas que vêm gerando mais inquietude é a 
reforma previdenciária, que, no início de setem-
bro, já foi encaminhada ao Congresso com pre-
tensão de entrar na pauta depois do primeiro tur-
no das eleições municipais.
Não é de hoje que especialistas em Economia e 
Previdência vêm alertando sobre a fragilidade do 
nosso sistema previdenciário e da necessidade 
imediata de reforma para garantir o pagamento 

O projeto levado pelo Governo deverá atingir homens com idade de até 50 anos e mulheres e profes-
sores, de até 45 anos. Para os brasileiros acima dessas faixas, perto de se aposentarem, a proposta 
prevê um período de transição com direito às regras atuais, mas com pagamento de pedágios por 
até 50% de tempo que falta para se aposentar a mais. Ou seja, se estiver faltando um ano para o tra-
balhador se aposentar, quando as novas regras entrarem em vigor, ele deverá trabalhar por mais seis 
meses.

Quais os pontos principais da reforma previdenciária?

Por Fernanda Sales e Rayane Guimarães

ANÚNCIO

Educação  
Previdenciária

REFORMA
PREVIDENCIÁRIA

dos benefícios à geração que estará aposentada 
daqui a 10, 20, 30 anos. O fato é que os brasileiros 
estão vivendo mais e nascendo menos. E é justa-
mente a contribuição de quem está trabalhando 
e paga impostos que é repassada aos aposen-
tados e pensionistas. Isso funciona bem, em um 
cenário de muitos trabalhadores contribuintes e 
poucos beneficiários da previdência. No entan-
to, nossa realidade mostra uma tendência bem 
diferente. De acordo com o IBGE, o número de 
brasileiros acima de 65 anos deve praticamente 
quadruplicar até 2060. Enquanto isso, a taxa de 
natalidade tem caído ano após ano.

Apesar do cenário, se desesperar e correr para se aposentar logo ainda 
não é a melhor opção. Segundo Patrícia Benício, coordenadora da área 
de Previdência da CompesaPrev e especialista em Direito Previdenciário, 

o trabalhador precisa analisar a sua situação atual com a regra do 85/95 e o fator previdenciário, fa-
zendo simulações de sua aposentadoria junto ao INSS, identificando o melhor momento para dar 
entrada. “É importante comparar os registros da Carteira de Trabalho com o que está no extrato do 
CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se houver divergência, procure o INSS e regularize. 
Quem já está aposentado e continua trabalhando, usar a aposentadoria para formar uma poupança 
também é uma excelente opção”, aponta.

Investir em uma previdência privada, seja aberta ou fechada, 
como a CompesaPrev, o quanto antes possível também pode 
ser uma das soluções. Muitos brasileiros já estão fazendo isso.  

A previdência complementar é uma opção conhecida por quase 80% dos empregados da Compesa 
que contribuem, junto com a empresa, com a formação de sua reserva de poupança para a apo-
sentadoria. Ao se desligarem da empresa, através das contribuições feitas, poderão usufruir desse 
benefício com muito mais tranquilidade. Para os compesianos que ainda não são participantes da 
Fundação, ainda dá tempo de aderir ao Plano de Benefício Definido Número 2 A (Plano BD) ou espe-
rar a implantação do Plano de Contribuição Definida (Plano CD), que está aguardando aprovação da 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). 

Fixar idade mínima para aposentadoria, igualando homens e mulheres; 

Separar o reajuste dos benefícios dos reajustes repassados ao salário mínimo;

Unificar os regimes de previdência próprio (servidores públicos) com o geral  
(quem trabalha em empresas privadas);

Ajustar as pensões por morte para pagamento de 50%, mais 10% por dependente;

Mudar critérios da previdência rural, facilitando a contribuição desses trabalhadores,  
bem como subindo a idade mínima para ter direito ao benefício.

Mais informações através do www.compesaprev.com.br, telefones 33662414/ 333662418 ou pelo 
email centralderelacionamento@compesaprev.com.br.

Prepare-se hoje
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Saúde +

ANÚNCIO

PEDALANDO E SE CUIDANDO

Muita gente não sabe, mas tirar a poeira daquela velha 
magrela há um tempo encostada em um canto da casa 
pode trazer inúmeros benefícios. Muito além de conquistar 
um corpo bonito ou economizar a gasolina, quem anda 
de bicicleta garante bem-estar físico e mental. Pedalar  
regularmente significa investir em uma vida mais saudável  
a médio e longo prazo.
Inventada há mais de 500 anos, a bicicleta ainda é uma 
das grandes aliadas da saúde humana. De acordo com  
a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma pessoa 
considerada não sedentária precisa de 150 minutos de atividade 
física moderada por semana, ou seja, 30 minutos por dia.  
E a bicicleta surge, nesse contexto, como uma ótima opção 

contra o sedentarismo. Pedalar melhora o condicionamento físico, ajuda a combater o estresse  
e previne doenças como hipertensão, colesterol alto e enfarte. E não para por aí: andar de bicicleta 
melhora também a pele, pois deixa coração e pulmões fortalecidos, facilitando a eliminação  
de toxinas.

A ciência explica essa sensação de liberdade e bem-estar que Jaques sente quando está pedalando.  
Já é certo que quem anda de bicicleta regularmente sofre menos enfermidades psicológicas;  
a atividade é um dos melhores antidepressivos naturais. As endorfinas, também chamadas hormônios 
da felicidade, são geradas quando se pedala durante 30 a 60 minutos, entre três e cinco dias  
por semana. Mas atenção: é bom não ultrapassar seus limites físicos, porque, nesse caso, o efeito 
será contrário.

Quem desfruta de todos esses benefícios,  
há duas décadas, é Jaques Souto Maior.  
No auge dos seus 62 anos, o químico industrial 
pedala às terças, quintas e domingos, junto com 
seus parceiros do Pedal Clube de Pernambuco.  
Sabe que cada quilômetro percorrido traz mais 
gás à vida, deixando-o sempre ativo e com um 
bom condicionamento físico. Mais do que um 
esporte, Jaques tem o ciclismo como um lazer. 

A bicicleta é um instrumento de atividade muito democrático, pois pode ser praticada por qualquer 
pessoa, independentemente da idade, já que não oferece impactos muito fortes. A pedalada está 
incluída no rol de exercícios aeróbicos, ou de resistência; segundo os cardiologistas, são os mais 
recomendados para quem não tem condicionamento físico, e está começando uma vida ativa.  
Além disso, pedalar não exerce impacto sobre articulações e músculos; pode ser exercitada por 
pessoas com problemas articulares. No entanto, antes de começar qualquer exercício, é importante 
consultar um profissional da saúde para avaliar as condições físicas.

Nas rodas da felicidade

Magrelas para todos

“ O  v e n t o  b a t e 
n o  r o s t o  e  v e m 
a q u e l a  s e n s a ç ã o 
d e  l i b e r d a d e .
T u d o  i s s o  s e m 
a g r e d i r  o  m e i o 
a m b i e n t e  e  g a s t a r 
c o m b u s t í v e l ” , 
c o m p l e t a .

Até quando você vai evitar

falar sobre o assunto?falar sobre o

 Ninguém está preparado para perder alguém que ama. Então a 
maioria das pessoas prefere não falar a respeito, mas pensar sobre isso hoje 
é uma forma de poupar a sua família de ter de fazê-lo no futuro.

 Por isso, a Fundação COMPESA acaba de firmar uma parceria com 
o Morada da Paz, que disponibilizou consultores para tirar todas as dúvidas 
relacionadas a este tema, além de oferecer descontos de até 30% e 
condições especiais de parcelamento na compra de qualquer um de seus 
produtos adquiridos na modalidade preventiva.

 Para saber mais, entre em contato e agende uma visita com os 
consultores especializados Morada da Paz:

Ou ligue: 4002.2535
Se desejar conhecer mais sobre o Morada da Paz, acesse:
www.moradadapaz.com.br

ou siga-nos no facebook:

Ana Carolina W. Henriques - 81 98242.8180|98175.0240

Daniela Gonzalez - 81 99905.5988
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Andar de bicicleta faz bem à pele, ao coração e ainda reduz risco de depressão

Cuidados necessários para começar a praticar a atividade

Para os que não estão acostumados - período de adaptação 
de dez a 12 semanas e exercícios físicos;

Nos primeiros dias - pedalar cerca de 20 minutos, três dias na semana;

Depois que você estiver adaptado - pode pedalar todos os dias, 
por 60 minutos.

Para sair por aí pedalando, no entanto, não basta arrumar uma bicicleta

Por Fernanda Sales e Rayane Guimarães



Pág

12
Pág

13

Jogando o voto fora 

Voto em branco Voto nulo
É aquele em que você não manifesta preferência por 
nenhum dos candidatos, deixando a escolha dos 
eleitos nas mãos dos demais eleitores. 

O voto branco e o nulo são registrados apenas para fins de estatística; não são votos válidos 
para nenhum candidato. Portanto, de acordo com a Constituição Federal, será considerado eleito  
o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluídos brancos e nulos.

É quando você digita, na urna eletrônica, um núme-
ro que não seja correspondente a nenhum candi-
dato ou partido político oficialmente registrados. 

“Não voto em mais ninguém. Na política do Brasil  
só tem ladrão e quem entrar vai roubar também”.  
Esse é um discurso bastante comum hoje em dia. 
A revolta de Otoniel Rodrigues, 63, reflete um senti-
mento de insatisfação política de muitos brasileiros.  
As estatísticas comprovam isso. Nas últimas eleições, 
em 2014, o nível de abstenção do voto foi de 19,4%,  
o mais alto desde 1998, de acordo com o Tribunal  
Superior Eleitoral (TSE).
Sobre as  eleições municipais deste ano, um levanta- 
mento do Ibope revelou que 54% dos eleitores preten-
dem votar em pessoas que não tiveram cargo político 
algum até agora. E não para por aí. Pesquisa divulga-

da pela ONG Transparência Internacional revela que 81% dos brasileiros acreditam que partidos políticos  
são “corruptos ou muito corruptos”. Seria esse um indício de uma reviravolta político-eleitoral? É possível 
que sim. 
Quando o assunto é democracia, o brasileiro ainda está em processo de amadurecimento. “Hoje, mais do 
que nunca, existe um forte sentimento de desconfiança do eleitor, de modo que, muitas vezes, o que impera 
é um sentimento de que todos os políticos e todos os partidos estão, de alguma forma, envolvidos com  
a corrupção", comenta a cientista política Priscila Lapa. De acordo com a especialista, isso pode fazer com 
que o eleitor esteja um pouco mais atento à biografia dos candidatos para realizar suas escolhas. No entan-
to, isso também pode gerar o efeito contrário, de que se deve votar em qualquer um, pois não fará a menor 
diferença. Mas Priscila alerta: o voto é o pilar da democracia e sempre será. Por Rayane Guimarães

Ser
Cidadão

Cidadania além das urnas

Fonte: TSE

Importância histórica
A escolha do voto deve ser uma prática 
que não se resuma à seção eleitoral.  
É um processo que deve começar an-
tes, com a busca de informações sobre 
a história dos candidatos e seus parti-
dos. O voto deve ser exercido com re-
flexão e questionamentos. A democra-
cia está na possibilidade de o cidadão 
exercer a soberania popular e escolher 
seus governantes. 

No Brasil, houve momentos 
em nossa história de grandes 
restrições ao direito de parti- 
cipação popular no processo 
de escolha dos governantes: 
as mulheres não podiam 
votar; esse direito só foi garantido em 1932; o voto era 
definido pela renda (direito apenas dos ricos) e, ainda, 
controlado por coronéis (voto de cabresto). A liberdade  
e a igualdade no exercício da soberania popular são fun-
damentais para que o voto seja consciente.

Se você quer votar em branco ou nulo, não é uma atitude recomendável, mas, se for a sua escolha, 
saiba a diferença entre uma e outra opção.

Entrevista: eleições Municipais 2016
Priscila Lapa, cientista política e professora da Faculdade de Ciências Humanas

de Olinda (FACHO) fala, à Revista Compromisso, sobre as eleições  
deste ano e o voto consciente. 

RC - Quais as dificuldades para o eleitor fazer uma escolha consciente  
e cuidadosa?
Priscila Lapa - Hoje o eleitor tem várias ferramentas à mão para ter informações 
e realizar uma escolha consciente. A questão é que, no Brasil, a atenção do 
eleitor só é despertada no período eleitoral e aí se tem um curto espaço de 
tempo para que ele adquira e assimile todas as informações necessárias para 
formar uma visão crítica dos fatos. 

RC - O que o eleitor atento deve observar ao escolher seu candidato?
Priscila Lapa - Acredito que dois critérios decisivos devem ser a coerência  

e as realizações. Coerência em vários sentidos: de posturas políticas, de filiação partidária, alianças, 
entre discurso e prática.  O que ele fez em sua trajetória profissional e quais suas realizações como 
político? A imagem do candidato não pode estar dissociada daquilo que ele é como cidadão. 

RC - Como a sociedade pode cobrar dos políticos que a representam?
Priscila Lapa - Atualmente esses mecanismos de cobrança são muito mais efetivos. O poder das 
redes sociais, por exemplo, tem forçado os agentes políticos a se posicionarem sobre temas que 
antes ficavam ocultos. Sem contar as outras formas mais institucionais: audiências públicas, ações 
junto ao Ministério Público e Tribunal de Contas etc. 

RC - Neste momento de confusão política no país, o voto ainda é uma ferramenta importante? 
Priscila Lapa - Sim, ele é o que vai definir os rumos das transformações que o país precisa passar. 
Cada vez mais o "estelionato eleitoral" vai sendo combatido e o eleitor quer ver refletido na prática 
cotidiana aquilo que o candidato defende como discurso.

RC - “Todo político se corrompe”. Isso é fato?
Priscila Lapa - Essas generalizações são sempre perigosas. Como são vários fatos orquestrados  
e envolvendo vários atores ao mesmo tempo, causa a sensação de que "tudo está contaminado" e que 
"não há salvação". Mas, ao mesmo tempo em que tantas notícias ruins emergem, muitos remédios 
institucionais fazem efeito, como as mudanças na legislação eleitoral para tornar o processo mais 
equânime e mais transparente. 

RC - Diante de tantas notícias sobre corrupção, a descrença nos representantes políticos está cada 
vez maior. Essa realidade vai mudar?
Priscila Lapa - Vencer essa descrença será um desafio histórico e deve ser um pacto de toda  
a sociedade. As instituições precisam funcionar de forma orquestrada. Não adianta, por exemplo, 
reeleger políticos comprovadamente envolvidos em corrupção. É uma tarefa de toda a sociedade 
brasileira.

Por Fernanda Sales e Rayane Guimarães
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SAÚDEVIVACOM
FEIRAI

 Em parceria com a Compesa, o CompesaSaúde irá promover a I Feira 
de Saúde. Com o tema “Viva com Saúde”, o evento vai homenagear 
os seis anos do Programa que atende aos associados portadores 
de diabetes e hipertensão com acompanhamento personalizado.  
A Feira acontecerá entre os dias 23 e 24 de novembro,  
no estacionamento da Compesa da Cruz Cabugá, das 8h às 17h.
Os associados do Plano e seus dependentes poderão participar, 
durante os dois dias de evento, de palestras e oficinas sobre  

boa alimentação, saúde bucal e ocular, controle de estresse, combate à hipertensão e diabetes,  
qualidade de vida e saúde do homem e da mulher. Além dessas ações, parcerias com  
os credenciados ao CompesaSaúde estão sendo articuladas para disponibilizar 
serviços gratuitos aos participantes. 

Desde maio, os associados do CompesaSaúde contam
com um novo canal para indicação de urgência/ 
emergência, através do telefone: (81) 9 9293-0686.  
Esse atendimento funciona de segunda a sexta, das 17h
às 8h, finais de semana e feriados, por 24h.

É importante lembrar que o serviço em horário comercial 
- de segunda a sexta, das 8h às 17h - continua, através 
dos  números: (81) 3366-2434/3366-2426/3366-2414, 
que também poderão ser utilizados para tirar dúvidas 
com relação a autorização de exames/cirurgias, 
credenciados para consulta eletiva e cobertura.

O número (81) 9 9293-0686 é exclusivo para indicação 
de urgência/emergência. Outras demandas deverão ser 
resolvidas no horário  comercial.

Vai
Acontecer

O projeto tem como finalidade aproximar o Plano com a realidade de seus associados, 
realizando campanhas de prevenção e diagnóstico precoce de doenças, através  
do conhecimento e realização dos exames de rotina. A equipe organizadora 
- composta por integrantes do serviço social e comunicação da Fundação;  
do departamento de eventos e de saúde do trabalho da Compesa - acredita 
que, levando orientações aos associados, é possível incentivar a prevenção  
e atenção com os sinais de socorro repassados pelo corpo.

Orientação para prevenir doenças

Alerta CompesaSaúde

Por Fernanda Sales

Por Fernanda Sales
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um futuro  
mais tranquilo    

D á  p a r a  o r g a n i z a r  a s  f i n a n ç a s , 
d u r a n t e  a  v i d a  p r o d u t i v a ,  
e  a p r o v e i t a r  d e p o i s 

Economia não tem idade, mas requer um bom planejamento. 
Planejar, inclusive, não é tarefa fácil e pede muita dedicação e 
foco. Nunca é cedo demais para pensar no futuro e começar a 
organizar as finanças. Se você já saiu dos seus vinte e poucos 
anos e ainda não começou a pensar na aposentadoria, é bom não 
esperar mais. Começar a guardar dinheiro e acumular capital é o 
que todos devem fazer para um futuro livre da dor de cabeça com 
dívidas e falta de dinheiro. 

Previdência complementar na CompesaPrev

Quando o assunto é previdência privada, algumas perguntas são frequentes. Antes de tudo, é bom 
deixar claro: previdência privada é um investimento que tem a finalidade de ser um complemento  
da aposentadoria, já que a Previdência Social não garante uma aposentadoria integral.

Existe uma idade certa para começar a contribuir?
O ideal é antes dos 33 anos para evitar o pagamento de joia atuarial (contribuição adicional). Além 
disso, é bom ter, entre a adesão ao plano e a aposentadoria do INSS, o mínimo de 15 anos para 
receber o benefício proporcional. 

Existem simuladores?
Sim. Basta conversar com um dos representantes do CompesaPrev pelos telefones: (81) 3366-2414/2410.
Já os Participantes da Fundação podem fazer uma simulação na área restrita do site.

Muitos dizem que os 30 anos fazem a pessoa mudar a forma de pensar. É quando a ficha  
cai e a pessoa percebe que está saindo da juventude para viver a maturidade. Com uma 
carreira consolidada, esse trabalhador deve começar a estudar uma forma para ter 
qualidade de vida ao envelhecer e de ser independente do INSS. Quem já chegou 
aos 30 anos e quer se aposentar aos 65 anos deve começar a guardar recursos 
agora. O trabalhador que ainda não está economizando para o futuro e já 
está chegando aos 40 anos, vai precisar correr contra o tempo para não ter 
uma perda de renda significativa. 
É nesse contexto que a CompesaPrev se coloca como uma boa opção aos empregados 
da Compesa. Visando à suplementação da aposentadoria da Previdência Social,  
a Fundação, hoje, tem 2.895 Participantes na expectativa de receberem sua suplementação 
de aposentadoria pela CompesaPrev. Estes já entenderam que, para uma aposentadoria  
tranquila e livre de dívidas, um bom planejamento financeiro desde já se faz necessário. 

É o caso de Daniela Lima que, com apenas cinco meses atuando na Compesa, 
já aderiu à CompesaPrev. A profissional de Relações Públicas conta que 
optou por uma previdência privada pensando em uma renda complementar 
na aposentadoria, além da segurança e estabilidade. “Planejar o futuro  
é uma prática que os jovens deveriam considerar, tendo em vista o aumento 
da expectativa de vida, cenário econômico do nosso país e falta de políticas 
públicas para os idosos”, acrescenta.

De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro cresceu 
11,24 anos entre 1980 e 2010, mas os dados positivos sobre  
a esperança de vida da população apontam problemas antigos 
 na previdência social do país que deverão se agravar nas próximas 
décadas. De acordo com a pesquisa, o Brasil terá mais idosos 
vivendo por mais tempo, mas especialistas destacam a falta de 
políticas públicas específicas para o novo perfil da população. 

Começar desde cedo 
Com isso, fica claro que é importante estudar formas  
de se aposentar com um salário compensador. Além do INSS, 
é interessante investir em uma previdência privada, pois a 
rentabilidade é maior, e você poderá escolher um plano que não 
comprometa muito os seus rendimentos mensais. O principal 
atrativo da previdência privada é a possibilidade de pagar menos 
imposto para acumular um valor maior no futuro. Engana-se quem 
está na casa dos trinta e acha que ainda é cedo demais pensar 
nisso. 

DEPOIS DOS

Por Rayane Guimarães

Conheça melhor o Plano BD

Educação  
Financeira

$

30

Benefícios da previdência privada

Vantagem fiscal para quem declara o Imposto de Renda com formulário completo;

É um incentivador de poupança, já que você destina uma quantia fixa todo mês. Por isso é recomendada 
para quem busca um investimento a longo prazo;

É possível alterar o valor e a data da contribuição ou mesmo suspendê-la por um tempo –  
o investimento continuará rendendo normalmente.

Mais informações no site da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.
(www.previc.gov.br) 

O Plano Benefício Definido (BD) é o que está em vigor na CompesaPrev. Neste plano, os valores  
a serem recebidos na aposentadoria são conhecidos antecipadamente. Eles são calculados com base na 
média dos últimos 36 salários de participação. Portanto, os benefícios são fixos, sendo as contribuições 
reavaliadas anualmente para que se chegue ao objetivo. Podem participar do BD os empregados que 
estiverem em pleno exercício de suas atividades na Compesa. 

Sem 
nenhuma  

dúvida
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ANÚNCIO

Não existe um exercício específico 
para eliminar a gordura localizada 
no abdômen. O que vale mesmo é a 
prática constante de atividades físicas 
para reduzir o percentual de gordura 
visceral. Mas que ninguém se engane: 
este é um processo demorado e requer 
muita paciência e foco. “A maioria 
das pessoas acha que, se praticar 
exercícios, pode comer o que quiser  
e não vai engordar. 

DIETA CONTRA A BARRIGUINHA 

Treino, alimentação 
e descanso

Esse é um pensamento equivocado e 
que pode deixar a pessoa desmotivada 
e desistir da prática de exercício”, 
afirma André. 
Ainda segundo o especialista, existe 
um terceiro fator que é tão importante 
quanto o exercício e a boa alimentação: 
o descanso. Nada como uma boa noite 
de sono, por exemplo, para se manter 
bem, alerta e saudável. André lembra 
que gordura é nada menos do que fonte 
de energia e, através do descanso,  
ela é metabolizada, ou seja, queimada.

Saúde +
O perigo da barriguinha saliente

No começo, muitos não se preocu-
pam, até que, com o tempo, a gor-
durinha localizada vai se instalando 
bem no abdômen. Ela é preocu-
pante. Dados de pesquisa do  
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), divulga-
da no ano passado, mostram que 
37,7% dos brasileiros têm essa  
barriguinha saliente. Além da 

preocupação com a estética, ela esconde riscos para di-
versas morbidades. A gordura abdominal se apresenta 
de duas formas: subcutânea e visceral. A primeira fica 
armazenada na camada mais superficial do organis-
mo, abaixo da pele, e não precisa de uma grande quan-
tidade de calorias para se formar. Já a gordura visceral 
é mais profunda, ficando por trás da parede abdominal.  
Pode revestir ou, até mesmo, penetrar no estômago, fígado 
ou pâncreas, sendo muito mais nociva à saúde. 

Como medir a gordura visceral?

Pode-se fazer uma tomografia com-
putorizada, ressonância magnética ou 
ecografia. Porém, medir a barriga com 
fita métrica é uma forma mais simples 
de verificar se a gordura acumulada 
na barriga está em excesso. Ao medir  
a circunferência da cintura, os homens 
não devem ter mais de 94 cm e as 
mulheres mais de 80 cm, pois valores 
superiores correspondem a um maior 
risco de ter diabetes e doenças cardio-
vasculares, como Infarto ou AVC. 

Para o personal trainer André Magalhães, exercício físico e boa 
alimentação são uma dupla importante contra a gordura abdominal. 
“É preciso levar uma vida ativa e saudável. Ter uma boa alimentação, 
associada à prática de exercícios (caminhadas, corridas, 
natação, ginástica, musculação etc). Esses cuidados 
previnem várias doenças, além do acúmulo de gordura 
visceral e obesidade”. 

De acordo com Tomás Mesquita, cardiologista do Hospital Jayme da 
Fonte, a gordura visceral aumenta o risco de hipertensão arterial, diabetes 
mellitus, acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio. O que você pode 
fazer para evitar os males da gordura visceral? Segundo o especialista,  
“o tratamento está focado em uma dieta balanceada, com baixo consumo 
de gorduras e açúcares, dando preferência ao consumo de frutas, 
verduras, legumes, carboidratos complexos e carnes brancas (peixes 
e frango), além de uma atividade física regular”. Dr. Tomás também 
afirma que, para iniciar os exercícios, é necessário um exame clínico  
e cardiológico adequado, verificando as dosagens das taxas sanguíneas, 
como glicemia, colesterol, triglicerídeos e hemograma.

Por Rayane Guimarães

Preocupação vai além da estética e passa a ser questão de saúde

André Magalhães, especialista  
em exercícios aplicados  
à reabilitação cardíaca

Tomás Mesquita, cardiologista 
do Hospital Jayme da Fonte

Frutas: maçã, pera, morango, kiwi, abacaxi
Hortaliças: acelga, espinafre, alface, couve, 
rúcula, abóbora, salsão, abobrinha, pepino, 
beterraba, tomate, cebola 
Peixes: pescada, linguado, robalo, dourada
Carnes: frango, peru 
Sementes: amêndoas, nozes, avelãs, sementes 
de chia, linhaça, girassol

Adicionar na dieta alimentos termogênicos, 
como canela, café, gengibre ou chá verde, por 
exemplo, ajuda a acelerar o metabolismo e 
facilita a perda de gordura.  A dieta para eliminar 
a gordura visceral é fácil de seguir e consiste 
principalmente em comer alimentos com pouca 
gordura e açúcar.
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Pela assessoria do Instituto Clóvis Paiva 

Jorge de Altinho escreveu sobre o seu amor e saudade 
a Petrolina. Quem, um dia, também não se aguentou 
em saudades foi Eliane Bezerra, 57. Natural de Venturosa, agreste 
pernambucano, a pedagoga morou em Petrolina entre 1974 e 1977. 
Depois de passar alguns anos no Recife, ela voltou à terra da uva  
em 1983 e, desde então, não saiu mais de lá. Amor e gratidão são 
sentimentos da compesiana pela cidade que a acolheu com toda  
a beleza que abriga. Situada no sertão pernambucano, Petrolina está às 
margens do Rio São Francisco, com suas paisagens naturais e cenários 
marcantes. Foi considerada, pela Revista National Geographic Brasil, 
uma das vinte cidades brasileiras do futuro. A publicação destacou 
a riqueza da vinicultura petrolinense em meio ao clima semiárido da 
caatinga. Através de Eliane, vamos conhecer melhor a capital do São 
Francisco.

RC - O que mais gosta na 
cidade?
Eliane Bezerra - Do pre-
sente que Deus nos deu: 
o Rio São Francisco.  
E também da caatin-
ga que, com o sol muito 
forte, logo fica cinza. Mas, 

basta uma garoa de poucos minutos, e fica logo 
verde, trazendo aos nossos olhos a esperança.

RC - Quais são as festas culturais mais impor-
tantes?
Eliane Bezerra - São João e Carnaval. Sou muito 
ligada às manifestações do nosso Estado. 

Por Rayane Guimarães

Eliane Bezerra conta os encantos de Petrolina

Nossa  
Gente

“ N a  m a r g e m 
d o  S ã o  F r a n c i s c o 
n a s c e u  a  b e l e z a
E  a  n a t u r e z a 
e l a  c o n s e r v o u
J e s u s  a b e n ç o o u 
c o m  a  s u a  m ã o  d i v i n a
P r a  n ã o  m o r r e r 
d e  s a u d a d e 
v o u  v o l t a r 
p r a  P e t r o l i n a ”
( J o r g e  d e  A l t i n h o )

O  d i a g n ó s t i c o  
é  f e i t o 
p o r  m e i o  d e 
e x a m e s  s i m p l e s , 
i n d o l o r e s  
e  r á p i d o s ,  
n o  c o n s u l t ó r i o 
m é d i c o .

RC - Se você tivesse a oportunidade de apre-
sentar Petrolina a algum turista, quais lugares 
mostraria? 
Eliane Bezerra - A nossa Catedral e o Rio São 
Francisco, bem como seus projetos de irrigação. 
Lá podemos ver a oportunidade  de transfor-
mação do homem, que usa seu conhecimento 
para o progresso.

RC - Segundo a Revista Veja, Petrolina tem o me-
lhor índice de saneamento básico do Nordeste. 
Como você vê isso?
Eliane Bezerra - Eu vim de uma região de mui-
ta seca, lembro que carregávamos muita lata de 
água na cabeça e, hoje, abro a torneira com água 
fresca, de boa qualidade, cristalina e doce.

COMBATE 
AO GLAUCOMA

probabilidade, como ter mais de 40 anos, históri-
co familiar da doença, pressão intraocular eleva-
da, raça negra, alta miopia e diabetes. O trata-
mento ocorre com medicamentos, como o colírio, 
que é a forma mais utilizada, laser ou cirurgia. 
Somente o oftalmologista é capaz de indicar  
e orientar o tratamento mais adequado para cada 
tipo de caso; por isso, segundo Daniela Cordeiro, 
“é de suma importância construir uma relação 
médico-paciente adequada com um médico  
de confiança, habilitado para o acompanhamento  
da doença”.

O glaucoma leva à perda da visão por danos 
causados ao nervo óptico, sendo hoje a se-
gunda maior causa de cegueira irreversível 
no mundo. De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 67 milhões de pes-
soas são acometidas pela doença, o que re-
força a necessidade do diagnóstico precoce 
da doença.
Considerada como silenciosa por não apre-
sentar nenhum tipo de sintoma, a doença faz 
a visão diminuir gradativamente até a perda 
total. De acordo com a oftalmologista Danie-
la Cordeiro, do Instituto de Olhos Clóvis Pai-
va, a pressão intraocular deve ser monitora-
da durante a revisão oftalmológica regular.  
O controle da pressão evita que a doença 
atinja o nervo óptico, fato que leva à cegueira 
total.
A oftalmologista explica que todas as pes-
soas estão sujeitas ao glaucoma, mas  
existem alguns fatores que aumentam a  

Oftalmologista 
Daniela Cordeiro,  

do Instituto Clóvis Paiva

Saúde +
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REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE  
Kaptavi Pilatos e Fisioterapia 
Especialidade: fisioterapia, RPG e biofeedback
Endereço: Rua Quarenta e Oito, Nº 667,  
Espinheiro – Recife  
Fone: (81) 3267-2018

Agora a Barros e Calazans Centro de Diag está oferendo 
os seguintes exames: densitometria óssea, mamografia, 
raios-x em geral, punções e Core Byopse.
Endereço: Rua Tropical, Nº 94, Maurício de Nassau – 
Caruaru
Fone: (81) 3723-4339

Hospital Memorial São Gabriel
Especialidade: clínica médica, cirurgia geral,  
cirurgia vascular, cirurgia cabeça e pescoço, cirurgia  
do aparelho digestivo, cirurgia de traumatologia,  
cirurgia buco-maxilo-facial, cirurgia da mão,  
ginecologia, ortopedia e traumatologia, 
otorrinolaringologia, oftalmologia, radiologia  
e diagnóstico por imagens
Endereço: Av. José Veríssimo, Nº 752 – Caruaru  
Fone: (81) 3727-7250

Labor - Diag e Medicina do Trabalho 
Especialidade: clínica médica e endoscopia digestiva
Endereço: Rua Deputado Afranio Ribeiro de Godoy,  
Nº 1180 – Serra Talhada  
Fone: (87) 3831-1364

Laboratório Lameds 
Especialidade: análises clínicas
Endereço: Rua Helena Rodrigues Porto, 
Nº 40 – Arcoverde  
Fone: (87) 3848-1045

Marilene Ursulino T da Rocha 
Especialidade: odontologia clínica
Endereço: Av. Nunes Machado, Nº 34, Centro – Goiana
Fone: (81) 3626-2121

Pedro de Luna Filho Servicos Médicos 
Especialidade: cardiologia, incluindo consultas  
com ecg, ecocardiograma, teste ergométrico,  
mapa e Holter
Endereço: Av. Djalma Dutra, Nº 51 – Garanhuns
Fone: (87) 3762-1382

Clínica Hayim 
Especialidade: clínica médica psiquiatria, nefrologia  
e psicologia
Endereço: Rua do Tambor, Nº 243, Térreo – Petrolina
Fone: (87) 3822-1764

FaceImagem
Especialidade: radiodiagnóstico e tomografia 
computadorizada (odontológica) 
Endereços:  
Av. Engenheiro Domingos Ferreira, Nº 636 – Boa Viagem   
Fone: (81) 3467-4532
Av. Agamenon Magalhaes, Nº 138 – Derby  
Fone: (81) 3223-2533
Av. Rosa e Silva, Nº 1460 – Aflitos 
Fone: (81) 3038-2533

Isaura de Moraes Brandão
Especialidade: fisioterapia (reumatológica, traumatológica, 
para paralisia facial periférica, fisioterapia para ATM, RPG  
e drenagem linfática pós-operatória) 
Endereço: Rua Aristides Muniz, Nº 70,  
Sala 202 – Boa Viagem, Recife  
Fone: (81) 3091-0551

Spirare Diagnóstico e Tratamento de Doenças 
Respiratórias e Alérgicas
Especialidades: pneumologia - prova de função 
pulmonar /espirometria
Endereço: Av. João de Barros, Nº 50, Sala 212 –  
Boa Vista, Recife
Fone: 81 3423-3117

Mais Sorriso Prime
Especialidade: endodontia e odontologia
Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, Nº 636,  
Sala 314 – Recife.
Fone: (81) 3423-0408

USPE Unidade de Servicos Médicos de PE
Especialidade: clínica médica, cirurgia geral, cardiologia, 
dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, 
ginecologia, obstetricia, colposcopia e citologia oncótica, 
mastologia, neurocirurgia, odontologia, oftalmologia, 
ortopedia, otorrinolaringologia, reumatologia, urologia, 
psicologia e nutrição
Endereço:  Rua do Espinheiro, Nº 71 – Recife
Fone: (81) 3221-8850

Unidade de Médicos Especializados – CONTINENCE
Especialidade: ginecologia, estudo urodinâmico feminino, 
vídeo-uretrocistoscopia cirúrgica feminina,  
vídeo-histeroscopia cirúrgica e diagnóstica
Endereço: Av. República do Líbano, Nº 251,  
Sala 2301 – Pina, Recife
Fones: (81) 3327-2152 / 1659

INTERIOR

AMPLIAÇÃO DE COBERTURA 

Notícias   
Credenciados Novos credenciados



Nos nossos 45 anos, estamos mais maduros. Temos a 
experiência acumulada pelo trabalho dos que fazem e 
fizeram parte desta empresa durante todo esse tempo. 
É por isso que podemos dizer com segurança: somos 
mais fortes e estamos só começando.

A gente acredita, faz e cresce junto.

O tempo 
nos torna 
mais fortes


