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Conheça os membros do  
Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo, é o Órgão de deliberação 

máxima do Instituto. As principais decisões relacionadas ao 
Ipasem-NH são avaliadas e debatidas pelos nove membros. 
Ele tem poderes para a formulação das políticas e diretrizes, 
fixação de prioridades e elaboração do âmbito de atuação da 
Entidade e decide sobre todas as matérias relativas aos 
objetivos e fins do Instituto. É também responsável por 
fiscalizar a gestão dos Diretores e supervisionar todas as 
demais atividades.

Entre os Conselheiros, quatro deles são indicados pelo 
Poder Executivo (Claudia, Cristiane, Mauro e Paulo) e cinco 
deles são indicados por Entidade Classista (Elenice, Geane, 
Júlio, Lídia e Rejane). Os Conselheiros representantes de 
Entidade Classista foram eleitos em Assembleia no GSFM-
NH, em 27 de agosto de 2015, por solicitação da Categoria, 
por entenderem que não estavam sendo representados pelos 
Conselheiros que foram substituídos, o que foi manifestado 
em abaixo-assinado organizado pelos próprios servidores 
municipais.

Os Conselheiros

Geane Ferreira da Silva, 26 anos de 
serviço público, é Diretora de Escola
Setor - Secretaria Municipal de Educação
“O papel do Conselheiro é o de contri-
buir com o Instituto, garantindo uma qua-
lidade de vida aos servidores, para que 
este possa usufruir sua aposentadoria 
com segurança e felicidade.”

Lidia Regina Vanzela Morais, 33 anos 
de serviço público, Auxiliar de Tesouraria
Setor – Tesouraria
“Sei de minhas atribuições e responsabi-
lidades de supervisora e avaliadora de 
propostas e pareceres vindos da diretoria 
do Instituto, assim como trazer para as 
reuniões dúvidas que colegas passam.”

Júlio Anápio da Silva, 27 anos de 
serviço público, Mecânico Especializado 
A. Vice-presidente do Conselho
Setor – Oficina
“Meu papel é de fiscalizador, voltado pa-
ra os interesses do servidor público mu-
nicipal. Sou sindicalista atuante, sempre 
envolvido nos assuntos da categoria.”

Mauro Batista Bittencourt, 28 anos de 
serviço público, Diretor de Contabilidade 
Geral. Presidente do Conselho
Setor – Secretaria da Fazenda
“Tenho juntamente com os demais mem-
bros, responsabilidades sobre decisões 
que impactam diretamente na vida de 
aproximadamente 10.000 segurados.”

Paulo Daniel Spolier, 20 anos de serviço 
público, professor
Setor – Secretaria de Cultura
“O conselheiro deve ter em mente que 
sua missão, antes de defender posições de 
“A” ou “B”, é interceder em favor do ser-
vidor, pois está representando muito mais 
que sua própria pessoa: cada membro do 
Conselho representa uma coletividade.”

Rejane Garcia da Silva, 22 anos de 
serviço público, aposentada
Setor – Secretaria da Fazenda
“Me sinto lisonjeada por ter sido convida-
da a participar deste Conselho, onde todos 
temos um bem comum a representar e 
preservar. Espero corresponder as 
perspectivas.”

Claudia Gisele de Oliveira, 26 anos de 
serviço público, Professora
Setor – Secretaria Municipal de Educação
“Meu papel como Conselheira do Ipasem-
NH é de uma grande responsabilidade em 
relação a todos os segurados do Instituto.”

Elenice Rocha, 23 anos de serviço público, 
assistente administrativo
Setor – Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano
“Meu papel como Conselheiro é o de preser-
var e melhorar, com os recursos disponíveis, 
os benefícios para todos segurados, de for-
ma igualitária. As decisões devem beneficiar 
a todos de forma justa.”

Cristiane Sousa Costa, 21 anos de serviço 
público, Secretária Municipal de Educação
Setor – Secretaria Municipal de Educação
“Por tratar de assuntos que interessam a 
todos os servidores municipais de Novo 
Hamburgo tenho a preocupação de tomar 
decisões que julgar convenientes à defesa 
dos interesses do Instituto e de seu desenvol-
vimento, em conformidade com a Lei.”
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EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

No último Infomativo do ano, o Instituto traz a seus segurados 
informações de extrema importância, dentre elas, a nova 
composição do Conselho Deliberativo do Ipasem-NH. Assim todos 
terão conhecimento de quem atua como Conselheiro, deliberando e 
fiscalizando as atividades realizadas pelo Instituto. Queremos 
ressaltar a importância da atividade de Conselheiro para com os 
nossos segurados, uma vez que o Ipasem-NH é considerado há anos 
a “menina dos olhos” dos servidores públicos municipais 
hamburguenses. Lembrando também que no dia 24 de dezembro, o 
Instituto completa 23 anos de história, sempre tendo como foco os 
segurados.

Também queremos destacar sobre a importância da prevenção, 
carro-chefe da atual gestão e, para isso, seguem as Campanhas 
Outubro Rosa e Novembro Azul até dezembro. Contamos com a 
participação dos segurados nesta busca de mais qualidade de vida.

Nesta edição também trazemos uma novidade: a coluna 
“Conversando Sobre Saúde”, com profissionais que atuam no 
Instituto.

Boa leitura!!!
Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos!
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EXPEDIENTE:

Parabéns Ipasem-NH! 
Instituto completa 23 anos

No dia 24 de dezembro o Ipasem-
NH completa 23 anos de história 
dedicados aos seus segurados e 
dependentes.

O Instituto foi instituído pela Lei 
Municipal n° 154, de 24 de dezembro 
de 1992 e em janeiro de 1993 recebeu 
suas primeiras contribuições.

Sua criação teve como objetivo a 
prestação de serviços de Previdência 
Social e Assistência Médica aos 
servidores públicos municipais de 
Novo Hamburgo e seus dependentes.

Desde 20 de maio de 1994 o 
Instituto conta com sede própria 
(atual), atendendo à grande demanda 
recebida e à necessidade de ampliar 
os serviços oferecidos.

Hoje o Ipasem-NH conta com 
9.943 segurados, sendo destes, 3.319 
são titulares ativos, 1.321 são titula-
res aposentados, 216 são pensionistas 
e 5.087 são dependentes.

Em relação à saúde financeira do 
Instituto, o Ipasem-NH demonstra a 
boa situação econômica, afastando 
qualquer rumor de insuficiência 

financeira. O saldo do patrimônio 
tem evoluído mensalmente. Ao total 
o Instituto conta com patrimônio de 
R$  315.375.595,18 (valor atualizado 
em 30 de outubro deste ano). Deste 
montante, R$ 265.967.635,65 são re-
ferentes aos recursos da Previdência, 
e R$ 49.407.959,53, são os valores 
relativos à Assistência. 

 Em comparação ao saldo de 
dezembro de 2014, houve um cresci-
mento de 12% do patrimônio total, o 
que representa R$ 33.792.960,42. Na 
Previdência, um crescimento de R$ 
23.925.384,38 , ou seja, 9,88%; e na 
Assistência um crescimento de    R$ 
9.867.576,04 ; 24,96%.

Segundo a Diretora-Presidente do 
Instituto, Eneida Genehr, são 23 anos 
de luta e conquistas, resultado de uma 
história de união de esforços, de 
diretores, conselheiros e da equipe de 
funcionários do Ipasem-NH. “Todos 
trabalhamos com o objetivo de 
prestar e oferecer os melhores 
serviços, com o foco voltado à 
prevenção”, comenta a Diretora.

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


É preciso estar atento para a 
validade das autorizações emitidas

Uma dúvida frequente entre os 
segurados diz respeito à validade 
referente às autorizações de 
consultas, exames e procedimentos da 
área da saúde.

É preciso ficar atento ao prazo que 
cada uma possui, a partir da data de 
sua emissão, pois caso contrário elas 
não serão aceitas nos respectivos 
locais de atendimento.

As ordens que possuem período 
menor de validade, podem ser 
utilizadas dentro do mês de sua 
emissão, como para consultas 

Uma reunião regada a muita criativi-
dade, amizade, diversão e dedicação. 
Assim são os encontros quinzenais do 
grupo de artesanato que é formado por 
seguradas do Ipasem-NH e mães de ex-
alunos das seguradas integrantes do 
grupo e que estreitaram seus laços de 
contato.

Quinzenalmente, elas encontram-se 
na casa de uma integrante para produzir 
peças artesanais das mais variadas e 
confraternizar com um café da tarde. 

As integrantes Adriana Friedrich 
Silva, Marlene Antônio, Arleide 
Brandalero, Maria Ivone Corrêa Dias, 
Celoni Felício, Maria Felício, Leda 
Soldero Kunz, Nadir Souza, Rosani da 
Silva, Eronilda da Silva e Jandira 
Genehr, buscam neste momento, além da 
integração, colocar seus talentos à 
mostra (foto maior abaixo).

Já são quase 3 anos com esse empe-
nho e, nesse período já foram confeccio-
nados latas decoradas, guirlandas, panos 
de prato, puxas-saco, entre tantas outras 
produções.

No encontro de novembro, elas 
reuniram-se e juntas trabalhavam em 
toalhas de rosto decoradas com motivo 
natalino. E cada uma dedicava-se em sua 
peça e na produção coletiva, como no 
feitio dos moldes utilizados por todas. 
Os trabalhos iniciados quinzenalmente 
com as amigas rendem frutos, tanto que 
elas têm as suas próprias p r o d u ç õ e s  
individualmente (como 
a ao lado feita por 
Marlene), e são destina-
das ou para venda, ou 
decoração da casa, ou 
ainda para presentear.

Mais uma turma do Grupo de Preparação para Aposentadoria encerrou 
seus encontros em outubro. O grupo, coordenado pela Assistente Social 
Lílian Petry e pelo Psicólogo Luiz Carlos Teixeira Bohrer, busca oferecer um 
espaço de apoio para organizar e qualificar o novo ciclo de vida que se inicia, 
por meio de informações, além de reflexões e trocas de experiências.

Na foto, da esquerda para a direita, a estagiária de Psicologia, Nathalia 
Machado, a segurada Ana 
Iracema Scherer, o Psicólogo 
Luiz Carlos, a segurada Zaneide 
Gabriela Dias de Oliveira, a 
Assistente Social Lílian e a 
segurada Lourdes Hendges. 
Inscrições podem ser feitas pelo 
telefone 3594-9162, ramal 244 
ou diretamente no CQV. Os 
encontros são às quintas-feiras, 
às 17h30. 

Grupo de Preparação para a Aposentadoria

Adiado Censo Previdenciário

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

13º Salário
Relembrando, já está 

agendado o pagamento da 
segunda parcela do 13º 
salário: o depósito para 
aposentados e pensionis-
tas  será dia 16 de dezem-
bro. Já o pagamento do 
salário do mês será no dia 
23 de dezembro.

Conforme já informado, por determinação do 
Ministério da Previdência Social (MPS), o Instituto 
realizará Censo Cadastral e Funcional. Em função 
de problemas com a empresa que prestará os servi-
ços de cadastramento, ainda não está definida data 
para realização do mesmo. Ele será realizado em 
2016 e assim que houver novo período, o Ipasem-
NH divulgará em seus meios de comunicação, e-
mails funcionais dos servidores e para aposentados e 
pensionistas, será enviada correspondência.

Tipos de Ordens Validade

Consultas para Dentista Dentro do mês vigente

Consultas para Pediatra Dentro do mês vigente

Consultas para Oncologista Dentro do mês vigente

Consultas para demais especialidades 3 meses

Exames, procedimentos e cirurgias 30 dias

odontológicas, para pediatras e 
médicos oncologistas. Já as consultas 
médicas para as demais especia-
lidades têm a sua ordem com validade 
de três meses.

Após o período de sua validade,  é 
necessário que as ordens sejam 
revalidadas no setor de Atendimento 
Médico do Instituto. Jás as ordens 
para exames, procedimentos e 
cirurgias têm validade de um mês. 
Abaixo, segue planilha com o tipo de 
cada ordem e sua respectiva validade, 
para melhor visualização.

Cantinho do 
Segurado



Aposentadorias Concedidas

Pensões Concedidas

Setembro
Maria Inês Schmidt - 01/09

Nara Beatriz Martins de Almas - 08/09
Marlene Marta Gatelli - 08/09

Maria Ângela Dal Magro - 08/09
Zaneide Gabriela Dias de Oliveira - 14/09
Velúvia Susana da Costa Sperafico - 14/09

Maria Silvana Rauber - 17/09
Salete de Fátima Morais dos Santos Brando - 23/09

Elisabeta Ilga Wunder - 26/09

Outubro

Osnir Moreira - 01/10
Sônia Filomena Fuhr - 07/10
Neusa Beatriz Bohs - 07/10

Aire Paz Camargo Gomes - 13/10
Marilaine Selbach de Vargas - 13/10

Margarete Fabrício Paz Elizeire - 13/10
Bernadete Isabela Fuhr Haubenthal - 13/10

Ires Salete Dalla Rosa - 13/10
Solange Maria Ludwig - 26/10

Antônio Carlos Kipper de Almeida - 26/10

Segurado: Juraci Mendes
Dependente: Sirlei Maria da 
Silva Machado
Data: 21/09

Segurado: Argeu Neves de Souza
Dependente: Celita Maria de 
Souza
Data: 24/09

Estou com tontura! 
E agora?

Kely Krumenan 
Fonoaudióloga do CQV

CRFa 8896/RS

A tontura é a terceira queixa mais comum que 
as pessoas relatam nos consultórios médicos, 
perdendo apenas pra dor e febre. Esta tontura, 
que ocorre a partir dos 40 ou 50 anos, pode ter 
inúmeras causas, mas normalmente está relacio-
nado ao labirinto: um órgão que fica dentro do 
nosso ouvido interno e que é responsável por 
transmitir ao cérebro informações sobre o 
equilíbrio e a orientação do corpo no espaço. 
Quando este órgão é afetado por qualquer 
problema, sejam eles decorrentes de processos 
infecciosos, inflamatórios, neoplásicos (decor-
rentes de tumores), alterações metabólicas e 
vasculares, como níveis aumentados de coleste-
rol, triglicérides e ácido úrico; entre outros 
sintomas, a pessoa sente uma tontura com 
sensação de rotação, ou seja, pode sentir como se 
o ambiente ou ela mesma estivesse “girando”. 
Esta tontura normalmente vem acompanhada de 
outras sensações, como náuseas, vômito, 
sensação de 'cabeça vazia, flutuando', sudorese, 
etc.

Para o diagnóstico correto, o ideal é que se 
procure um médico otorrinolaringologista, 
assim que o sintoma aparecer, para que o trata-
mento possa ser direcionado, conforme a causa e 
a intensidade. Normalmente o médico prescreve 
alguns medicamentos, e também pode indicar a 
reabilitação vestibular. 

O que é isso? Mantemos o equilíbrio porque 
nosso cérebro recebe um conjunto de informa-
ções que processa para definir qual é a posição 
nossa no espaço: são informações táteis, percebi-
das pela pele e que chegam através dos músculos 
e articulações, as óticas (por isso quando fecha-
mos os olhos podemos perder a noção do equilí-
brio) e as auditivas que vêm através dos sons. 
Então, a reabilitação vestibular, realizada por um 
fonoaudiólogo ou fisioterapeuta, consiste em 
restabelecer o equilíbrio por meio de exercícios, 
induzindo o paciente a realizar o mais perfeita-
mente possível os movimentos que estava 
acostumado a fazer antes de surgir a tontura. Este 
termo significa um trabalho não apenas com o 
sistema vestibular, mas com inúmeras estruturas 
que fazem parte do nosso sistema de equilíbrio e 
apresenta excelentes resultados para sanar as 
crises.

Previna-se com as Campanhas 
Outubro Rosa e Novembro Azul 

Até Dezembro os 
segurados do Ipasem-
NH podem participar 
das Campanhas Outubro 
Rosa e Novembro Azul, 
quando estarão isentos 
de coparticipação das 
consultas e dos exames preventivos de próstata, de mama e 
ginecológicos (quando solicitados por seus médicos ginecologistas 
ou urologistas).

As campanhas abrangem mulheres a partir dos 30 anos e homens 
a partir dos 40 anos.

 Este é o terceiro ano em que o Instituto lança as campanhas 
 e sempre preocupado com a 

prevenção à saúde dos seus segurados e dependentes.
Outubro Rosa Novembro Azul, 

Exames que estarão isentos de coparticipação em 
cada campanha, além das consultas:

* Mamografia
* Ecografia mamária
* Exame A fresco
* Colposcopia
* CP (citopatológico)

Outubro Rosa
Novembro Azul
* PSA Livre / Total
* Ecografia da Próstata com ou 
sem biopsia
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