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O Viva Mais ,  
desenvolvido pelo 
Centro de Qualidade 
de Vida (CQV) e pela 
Fisioterapia, fechou 
o primeiro semestre 
com saldo positivo.

O projeto piloto 
c o n t e m p l o u  1 3  
entidades, com uma 
média de 400 partici-
pantes. Foram cinco 
oficinas mensais de 
90 minutos, ministra-
das por uma equipe 
interdisciplinar.

De acordo com a 
psicóloga e  coorde-
nadora do Viva Mais, 
Susane Londero, a 
aceitação pôde ser 
conferida tanto nos 
encontros, como na 
avaliação feita com 
os participantes.

E neste segundo 
semestre o sucesso 
continua. São 100 
pessoas a mais, o que 
resultará em 900 

Viva Mais fecha semestre com balanço positivo
Encontros que valem ouro

Como forma de avaliar as oficinas, a equipe aplicou questionários. 
O resultado aponta que os 
encontros foram bastante-
produtivos. 

Quando perguntado se, 
depois das oficinas houve 
mudança de hábitos para 
melhorar a qualidade de 
vida, 79% disseram que 
sim. Também foram feitas 
perguntas sobre a duração 
e as oficinas preferidas.

EMEF Darcy Borges de Castilhos - “Foram 
momentos em que os professores tiveram 
oportunidade de pensar em si, no seu cresci-
mento pessoal, no cuidado com a sua vida”, 
comentou a diretora Maria Rosemar Machado 
da Costa. Ela destacou ainda que hábitos 
foram mudados em relação à postura, alimen-
tação e cuidado com a voz. “Muitas estão 
dando continuidade com atendimentos no 
CQV. Seria um ponto positivo ter sequência”.

Para o próximo 
ano o projeto terá 
novidades. A equipe 
planeja fazer uma 
segunda etapa de 
encontros nos locais 
que já participaram.

A ideia é continu-
ar o trabalho que foi 
d e s e n v o l v i d o .  
Muitos dos partici-
pantes manifesta-
ram interesse em 
novas oficinas.

EMEF Jorge Ewaldo Koch - “Foi tudo de 
bom. As sementinhas que foram lançadas, 
germinaram e estão produzindo frutos”. 
Assim, a diretora Magda Beatriz Mattner 
definiu a atuação do Viva Mais na escola. 
Conforme ela, foram modificados hábitos e a 
maneira de ver a vida. “Melhorou a nossa 
qualidade de vida. Estamos felizes e gostaría-
mos que continuasse. Todo mundo está se 
cuidando e querendo viver mais”.

Avaliação: Viva Mais colheu bons frutos

Para 2013

Equipe: à frente, a coordenadora Susane; a psicóloga 
Fernanda; a fonoaudióloga Carolina; e as nutricionistas 

Joseane e Fabíola. Atrás, o fisioterapeuta Fabiano; 
psicóloga Bárbara; a fonoaudióloga Kely e o fisioterapeuta 

Fábio (todos da esq. para dir.)

servidores atingidos 
pelo projeto.

Para este ano a 
agenda do Viva Mais 
já está completa, mas 
como as inscrições 
são permanentes, os 
interessados podem 
reservar vagas para 
2013. É só entrar em 
contato por telefone. 
A participação no 
projeto não gera 
custos, nem para os 
servidores, nem para 
as entidades.

Muito Boas Boas Regulares Ruins Branco ou Nulo
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O que você achou das oficinas?



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

O informativo deste mês contempla, em quase sua 
totalidade, matérias que incentivam a prevenção e o 
cuidado com a saúde, visando sempre uma melhor 
qualidade de vida. Quero aproveitar a oportunidade para 
incentivar os segurados para que busquem usufruir de tudo 
o que têm direto para o seu benefício. No Ipasem há grupos 
de apoio e profissionais que  trabalham neste sentido. 

Também pensando na prevenção, quero plantar uma 
sementinha: exercitar-se faz muito bem ao corpo. Para 
quem é sedentário, vale a dica e, para quem já pratica 
atividades físicas, que continue e busque levar alguém 
também para este ótimo caminho.

E fiquem atentos também às novas regras que já estão 
em vigor no Centro de Qualidade de Vida (CQV). Elas 
foram tomadas para que se possa dar oportunidade para 
mais pessoas. 

Esta edição também tem novidade no seu visual. Ele foi 
renovado com todo carinho, assim como todas as matérias 
foram feitas pensando sempre na melhor forma de levar 
informações ao segurados. 

Espero que gostem. 

Boa leitura!
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EXPEDIENTE:

Para deixar a preguiça de lado

Horários e modalidades

Alongamento

Musculação

Pilates

Terça e quinta-feira, das 9h30 às 10h15 
Valor: 35 reais (sócios) e 45 reais (não sócios)
Segunda, quarta e sexta-feira, das 9h às 9h45 
Valor: 50 reais (sócios) e 65 reais (não sócios)

 
5 vezes na semana - Das 7h às 13h e das 17h às 20h
Valor: 50 reais (sócios) e 65 reais (não sócios)

 
Horários a combinar pelo telefone 9109-1787 
Valor: 1vez na semana - 60 reais (sócios) e 75 reais (não sócios)
2vezes na semana - 95 reais (sócios) e 110 reais (não sócios)
3 vezes na semana - 130 reais (sócios) e 145 reais (não sócios)                                                                                        

 Um estudo divulgado no mês 
passado, realizado pela revista 
médica Lancet, diz que a falta de 
exercícios tem causado tantas 
mortes quanto o tabagismo. 

A inatividade física é responsá-
vel por uma em cada dez mortes 
por doenças, como problemas 
cardíacos, diabetes e câncer de 
mama e do cólon, diz o estudo.

Os pesquisadores dizem que o 
problema é tão grave que deve ser 
tratado como uma pandemia.

Por isso, a indicação é deixar a 

preguiça de lado e se exercitar.
E, pensando na qualidade de 

vida, o Grêmio dos Servidores e 
Funcionários Municipais de 
Novo Hamburgo (GSFM) 
mantém uma academia de 
ginástica com três modalidades: 
alongamento, musculação e 
pilates.

Mais informações pelo 
telefone (51) 3527-4751, ou na 
sede social (Rua General Osório, 
923), no bairro Hamburgo 
Velho.

http://contato@ipasemnh.com.br
http://www.ipasemnh.com.br


Estrela

Uma estrela no céu
Como um raio de sol

Como um amor perdido,
Pelos caminhos que eu já passei.

Mas agora voltou ,
Meu amor retornou,
Um raio atingiu e

partiu o meu coração.

Uma estrela no céu
Atingiu o meu ser
Tornou-me feliz
E amo vocês...

Cantinho do 
Segurado

Se você tem algum talento, e quer divulgar aqui 
também o seu trabalho, envie sugestão para o e-
mail contato@ipasemnh.com.br.

É com o amor pela poesia que 
vem desde os tempos de escola 
e com a inspiração vinda da 
religião, que a segurada Aide Effting, 
52 anos, escreve seus versos, enquanto 
divide seu tempo livre com cuidados com as 
plantas medicinais que cultiva. “Além de 
escrever, também gosto de ler poesias”, 
comenta.

A maioria dos seus poemas Aide já 
decorou e ela ainda acrescenta melodias 
enquanto escreve. Abaixo, duas de suas 
produções, sendo que o poema Natureza, ela 
mesma já ritmou como um samba.

Natureza

Viva a natureza...
Olha que beleza
Toda perfumada,
Toda colorida.

Olha o voar das borboletas,
Ouça o cantar dos pássaros,

Sinta no teu corpo
O vento que sopra e 

Toca como uma brisa de amor.

Viva a natureza...
Olha que beleza
Toda perfumada,
Toda colorida.

Olhe, ouça e sinta
como é bela e linda

a natureza!

CQV com um novo projeto: 
Cuidando da Dor 

O s  a t e n d i m e n t o s  d e  
Quiropraxia no Ipasem já foram 
retomados neste semestre e 
seguem até 15 de dezembro. O 
serviço oferecido pelo Ipasem, 
sem incidência de coparticipação, 
auxilia na diminuição de descon-
fortos comuns causados por 
tensão e distúrbios da coluna 
vertebral e articulações.

Os atendimentos são feitos por 
f o r m a n d o s  d o  c u r s o  d e  
Quiropraxia da Feevale, acompa-
nhados e orientados por professo-
res e funcionam durante o semes-
tre letivo dos estudantes. Por este 

Os segurados do Ipasem têm 
mais um grupo de apoio à disposi-
ção. Organizado pelo Centro de 
Qualidade de Vida (CQV), 
Cuidando da Dor é um projeto que 
busca ensinar as pessoas a lidarem 
com as dores crônicas e amenizar 
as dificuldades enfrentadas em 
função da dor.

O grupo tem como foco a 
melhora na qualidade de vida e a 
prevenção de uma possível piora 
do quadro. 

Coordenado pelo fisioterapeu-
ta Fabiano Giacomolli e pela 
psicóloga Fernanda Stroeher, o 
Cuidando da Dor tem encontros 
semanais, sempre às segundas-
feiras, com uma hora de duração. 
O trabalho é desenvolvido em 
conjunto pelos dois profissionais, 
com exercícios, conversas e 
orientações das duas áreas.

Quiropraxia é retomada no Ipasem

PROGRAME-SE

* Todas as segundas-feiras, das 13h30 às 14h30, na 
Sala 03 do CQV, no Ipasem
* Não há incidência de coparticipação
* Não é necessário realizar inscrição
* Contato pelo 3594-9162, ramal 229

Conforme a psicóloga Susane 
Londero, que presta apoio técnico 
no projeto, a formação deste grupo 
partiu da constatação de um grande 
número de segurados portadores de 
dor crônica, que hoje estão em 
atendimento no CQV e na 
Fisioterapia. “A dor crônica pode 
estar associada a quadros de 
depressão e ansiedade, pois corpo e 
mente são interligados”, comenta 
Susane.

Coordenadores: Fabiano e Fernanda

Terça-feira
 Das 8 às 12 horas

Quinta-feira
 Das 8 às 12 horas

HORÁRIOS

motivo, dias e horários de atendi-
mento variam a cada semestre. 

Para agendar atendimento basta 
en t ra r  em con ta to  com a  
Quiropraxia, por telefone ou 
pessoalmente, no dia da semana 
em que pretende ser atendido e 
marcar seu horário.

O atendimento é feito no 
terceiro andar do Ipasem. A 
primeira consulta dura cerca de 1 
hora. Consultas regulares variam 
de 15 a 30 minutos. A quantidade 
de seções necessárias varia de 
acordo com a demanda de cada 
paciente.



IPASEM-NH
VISÃO:

VALORES:

MISSÃO:

OBJETIVOS:
 - COLABORADORES: 

 - FORNECEDORES:

- COMUNIDADE:

- PATROCINADORES: 

- SEGURADOS E DEPENDENTES:

Ser garantia de excelência na gestão da 
seguridade social.

- Ética e transparência;
- Compromisso com a instituição;
- Responsabilidade compartilhada;
- Sustentabilidade;
- Melhoria contínua.

Assegurar a excelência das operações de 
seguridade social, através  de uma gestão 
responsável com equilíbrio atuarial e financeiro.

Valorizar e estimular 
seu crescimento pessoal e profissional;

 Desenvolver parcerias 
sólidas e confiáveis com benefícios mútuos;

 Ser reconhecido como agente 
do bem-estar e do desenvolvimento econômico e 
social da cidade;

Otimizar os recursos 
disponibilizados;

 
Disponibilizar as operações de seguridade social.

Aposentadorias Concedidas
Julho

Cláudia Limongi - 01/08
Dalva Teresinha Klauck - 01/08
Eva dos Santos Borba - 01/08

Márcia Pulz Peres - 01/08
Maria Celoe Soares - 06/08
Ieda Prates da Silva - 13/08

Segurado: 
Domingo da Silva

Dependente: Maria 
Regina da Silva

Data: 06/06

Segurado: 
Emilio dos Santos

Dependente: Zezina  Dias
Data: 24/06

Agosto

Deborah Luckmann - 03/07
Ignês Palacios - 03/07

Helena Terezinha Pacheco - 06/07
João Luiz Strottmann - 06/07
Marli Gomes Pontes - 10/07
Liliam Wiltgen Klein - 10/07
Elaine Mohr Neves - 16/07

Lizani Fritzen - 16/07
Maria Beatriz da Rosa - 16/07
Maria Flanir de Freitas - 16/07

Janice da Silva - 23/07
João Bernardo dos Santos - 23/07

Fique atento às regras do CQV

O QUE FICOU ESTABELECIDO

・Prazo mínimo de dois anos para o segurado que recebeu alta de atendi-

mento psicológico, nutricional ou fonoaudiólogo (por término de tratamento 
ou por abandono), poder requerer atendimento pela mesma especialidade;

・Depois do prazo citado, o paciente passará por nova triagem e ficará no 

aguardo de um horário; 

・ Solicitações de retorno em prazo menor de dois anos deverão ser 

encaminhadas via protocolo e serão analisadas por profissionais do CQV.

LEMBRE-SE TAMBÉM

Para que se possa prestar um serviço de 
qualidade é necessária a criação de algumas 
regras que organizem o trabalho. Elas já são de 
conhecimento dos que frequentam o CQV, mas 
sempre é bom relembrar:

* O não comparecimento na primeira 
consulta implicará na cobrança de seu valor e na 
perda da vaga, sendo necessário fazer nova 
solicitação, retornando para a fila de espera;

* Também perde atendimento quem faltar 
duas vezes consecutivas, ou quem tiver quatro 
faltas ou desmarcações alternadas durante o 
tratamento;

* A tolerância de atraso para atendimento é 
de 15 minutos;

* Desmarcações somente são possíveis com 
24 horas de antecedência. Do contrário, será 
considerado falta e a consulta será cobrada 
através de desconto em folha;

*A falta poderá ser justificada mediante 
apresentação de comprovante médico ou de 
trabalho.

Pensões Concedidas
Segurado: 

Antônio Corrêa
Dependente: Maria 

Alzira Corrêa
Data: 19/07

Segurado: Edgar dos 
Santos

Dependente: Neci Nunes
Data: 18/07

O Centro de Qualidade de Vida (CQV), do Ipasem Novo Hamburgo, 
atende a uma demanda cada vez maior de segurados e, diante disso, o 
Conselho Deliberativo do Instituto dispôs acerca de rotinas de atendimento 
do Centro. Assim,  novas normas foram estabelecidas, por meio da 
Resolução nº 06, de 13 de abril de 2012.

A medida visa garantir maior circulação de pacientes, para que todos 
tenham acesso aos serviços. O direito de requerer retorno no prazo de 2 anos 
é assegurado, pois há registros de todas as datas de atendimentos.

Vale destacar que estes profissionais ensinam os caminhos para melhorar 
a qualidade de vida, por isto, é importante não criar uma dependência 
permanente de seus serviços e investir na autosuperação.

Os grupos de apoio do CQV são abertos e não se enquadram nesta nova 
resolução. Nos grupos, todos segurados recebem atendimento de qualidade, 
a qualquer tempo, e sem incidência de coparticipação.
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