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Para o Ipasem-NH o ano de 2016 foi positivo na área 
financeira, batendo a meta atuarial deste ano já no mês de 
setembro. Com acompanhamento diário do comportamento 
financeiro, a Direção, juntamente com o Comitê de 
Investimentos, tomam decisões buscando melhores rendimentos 
e protegendo os recursos financeiros do Instituto.

A meta atuarial para 2016 está estimada em 14,25% e o Ipasem-
NH já acumulou uma rentabilidade de 16,12%, ou seja, neste ano 
o Instituto irá superar a meta.

Em relação às reservas financeiras da Assistência, houve um 
acúmulo de mais de R$ 44 milhões no período de 5 anos. Desde 
agosto de 2011, o  Instituto tinha uma reserva de R$ 21 milhões e 
hoje há R$ 65 milhões de reserva na Assistência.

Quanto aos recursos da Previdência, em agosto de 2011 o 
Ipasem-NH contava com R$ 156 milhões de reserva financeira. 
Em 5 anos, o Instituto acumulou mais de R$ 145 milhões. Hoje há 
R$ 301 milhões de recursos na área da Previdência.

Conforme a Diretora-Presidente do Ipasem-NH, Eneida 
Genehr, que assumiu a Presidência do Ipasem-NH em agosto de 
2011, além de todo o resultado positivo financeiro, neste período 
também foram incluídos mais benefícios aos segurados, sempre 
com tomadas de decisões visando melhorar a qualidade de vida de 
todos os segurados. Entre os benefícios que o segurado passou a 
ter direito neste período estão a possibilidade de inclusão dos 
filhos como dependentes de 18 a 21 anos, em 2012, e a inclusão de 
filhos como dependentes de 21 a 24 anos, em 2015. Os segurados 
também passaram a contar com o Auxílio Funeral para os segurados titulares; procedimentos de implantes dentários; 
autorização para procedimento de colocação de DIU Mirena; serviços de radioterapia 3D; tratamento para dependência 
química em clínicas especializadas; a realização da campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, isentando de pagamento 
de coparticipação em consultas e exames ginecológicos e urológicos no período da campanha, além de vários projetos de 
prevenção.

Investimentos - Em relação aos investimentos em Bancos Privados, foram aplicados valores no Banco Trendbank e 
Fundo Diferencial. O valor aplicado em 2010, na gestão anterior, de R$ 6.967 milhões, no Banco Trendbank, hoje há um 
saldo de R$ 173.788, 46. Os cotistas ingressaram com ação judicial, mas não há uma previsão de recuperação desse valor.

Já no Fundo Diferencial, que teve aplicações no anos de 2010, 2011 e 2012, foram investidos R$ 14 milhões, resta, 
atualmente, recuperar R$ 185 mil do valor original, com previsão de zerar este valor até dezembro/2016. Destaca-se que 
também estão sendo recuperados os rendimentos desta aplicação.

Parecer favorável - Em 24 anos de história do Ipasem-NH, pela primeira vez a Diretoria do Instituto recebeu, no mês 
de Outubro de 2016, o parecer do Tribunal de Contas do Estado do RS (TCE-RS) relativo à análise da Gestão 2015, com 
Parecer Favorável de todas as  contas, sem necessidade de nenhuma justificativa.

A Diretora-Presidente, Eneida e o Diretor de Administração, Geraldo de Araújo,  destacam que esse reconhecimento é 
o resultado de um trabalho coletivo de dedicação, que envolve, além da Direção do Instituto e dos servidores do Ipasem-
NH, o Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Comitê de Investimentos, que fiscalizam e  acompanham os serviços 
realizados e os recursos financeiros do Patrimônio dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo.



EDITORIAL
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Chegamos ao último informativo do ano com uma notícia ótima 
para os nossos segurados: o Ipasem-NH bateu a meta atuarial já no 
mês de setembro, demonstrando a ótima rentabilidade dos 
investimentos. Vale ressaltar que aplicações são realizadas 
exclusivamente em bancos públicos.

Ao encontro desses resultados positivos, também tivemos, no 
início do mês de outubro, retorno do TCE-RS em relação à auditoria 
realizada pelo Tribunal das Contas de Gestão dos Administradores, 
e pela primeira vez o Ipasem-NH recebeu parecer favorável em 
todas as contas do exercício de 2015, sem a necessidade de nenhuma 
justificativa.

Boa Leitura!

Um ótimo Natal e próspero Ano Novo 
a todos segurados e familiares!

Isso é resultado de um trabalho comprometido e sério com as 
finanças do Instituto. E comprova, mais uma vez, a segurança da 
saúde financeira do Ipasem-NH.

Também destacam-se os trabalhos voltados à prevenção: as 
campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul seguem até 31 de 
dezembro, isentando os segurados de pagamento de coparticipação 
em consultas e exames preventivos ginecológicos e urológicos. 
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EXPEDIENTE:

Instituto completa 24 anos
Parabéns, Ipasem-NH! 

No dia 24 de dezembro o Ipasem-
NH completa 24 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 
10.156 segurados, sendo destes, 
3.366 titulares ativos, 1.462 titulares 
aposentados, 215 pensionistas e 
5.113 dependentes.

Em relação à saúde financeira do 

Instituto, o Ipasem-NH demonstra a 
boa situação econômica, afastando 
qualquer rumor de insuficiência 
financeira. 

Segundo a Diretora-Presidente 
do Instituto, Eneida Genehr, são 24 
anos de luta e conquistas. “O 
Ipasem-NH é resultado da união de 
esforços, de diretores, conselheiros e 
da equipe de funcionários. “Todos 
trabalhamos com o objetivo de 
prestar os melhores serviços”, 
comenta a Diretora.

Neste sentido, o Ipasem-NH está 
cada vez mais intensificando os 
trabalhos voltados à prevenção, 
i n v e s t i n d o  f o r t e m e n t e  e m  
campanhas e ações a todos os 
segurados.  “Temos que nos 
consc ient izar  que  pequenas  
mudanças fazem a diferença tanto 
para nossa saúde física, como 
mental”, comenta o Diretor de 
Administração, Geraldo de Araújo. 

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


Tatiani Santos é servidora da 
Câmara de Vereadores e trabalha no 
setor de Recursos Humanos. Ela tem 
como hobby fazer trabalhos em crochê 
há muitos anos.

Atualmente uma nova técnica a 
chamou a atenção e, como Tatiani 
mesma afirma, ela está apaixonada por 
esta nova forma: o crochê 3D, que 
consiste em um ponto de crochê com 
efeito tridimensional nas suas peças.  
“O novo sempre me desafia, então fui 
em busca do conhecimento até chegar 
aos primeiros trabalhos”, comenta.

E o resultado desta dedicação já 
pode ser visto nos trabalhos que Tatiani 
faz, como os panos de prato com a nova 
técnica.

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

Cantinho do 
Segurado

13º Salário Quiropraxia
Já está agendado o pagamento 

da segunda parcela do 13º salário 
de 2016. O Ipasem-NH fará o 
depósito para aposentados e 
pensionistas no dia 14 de 
dezembro.

O s  a t e n d i m e n t o s  d e  
Quiropraxia que são realizados no 
Instituto serão prestados, neste 
semestre, até dia 13 de dezembro. 
As sessões são sempre às terças, 
das 8 às 11 horas.

Campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul na 4ª edição

Com o foco voltado 
à prevenção à saúde de 
s e u s  s e g u r a d o s  e  
dependen tes ,  pe lo  
quarto ano consecutivo 
o Instituto promove as 
campanhas Outubro 
Rosa e Novembro Azul.

Com as Campanhas, até 31 de Dezembro, os segurados estarão 
isentos de coparticipação das consultas e dos exames preventivos de 
próstata, solicitados pelo urologista; e de mama e ginecológicos, 
quando solicitados pelo médico ginecologista.

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

As duas campanhas se estendem pelos três meses para que os 
segurados possam ter tempo hábil para agendar suas consultas e 
exames.

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

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

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

Inscrições abertas para o Grupo de 
Preparação para Aposentadoria

O Grupo de Preparação para 
Aposentadoria objetiva oferecer aos 
servidores que estão em vias de se 
aposentar um espaço para debater a 
multidimensionalidade que envolve 
uma aposentadoria com qualidade e 
como melhor se preparar para ela.

Coordenado pela Assistente 
Social do Instituto, Lilian Petry, e 
pela estagiária de Psicologia, 
Rosane Sabocinski de Souza, o 
grupo também visa sensibilizar o 

servidor quanto à criação de um 
projeto de vida a ser executado após 
a inatividade, estimulando a busca 
da realização de seus interesses 
atuais, e na descoberta de novos, ou 
ainda simplesmente “curtir” esta 
nova etapa de suas vidas.

As inscrições para 2017 estão 
abertas.Venha fazer parte deste 
grupo. Deixe seu nome e contato no 
CQV, pelo telefone 3594-9162, 
ramal 244.



Aposentadorias Concedidas

Setembro 
Luciane Martins Silveira - 02/09

Rosaura Hugendobler - 08/09
Tânia Simone Velho Maciel - 12/09

Gládis Moreira Stevens - 12/09
Elisabete dos Reis Abu Abdo - 12/09

Cleunir Mendonça Eloi - 19/09
Sandra Maria Biff - 25/08

Deise Regina K. Nonnemacher - 03/10
Joelci Mário Ferreira Lannig - 03/10

Mari Ângela da Rosa - 10/10
Eunice Neis da Silveira - 10/10

Edi Helena Rodrigues Sebolt Cassel - 17/10
Neide Beatriz Rodrigues Vargas - 17/10

José Carlos Paula Ribeiro - 20/10
Aglaé Barreto Corrêa - 24/10

Irelena da Silva - 24/10
Jaqueline de Moraes Correia - 24/10

Gerson Peteffi - 31/10

Outubro

Saúde Mental e 
Qualidade de vida

Ana Lais Metzdorf Kismann 
Ipasem-NH

Responsável Técnico do Centro de 
Qualidade de Vida - IPASEM/NH

CRP 07/20128

Psicóloga do 

O conceito de saúde mental é mais amplo do 
que a ausência de uma doença mental. Trata-se 
do equilíbrio emocional entre o que está dentro 
do sujeito e as exigências do mundo externo. É a 
capacidade de administrar a própria vida, estar 
bem consigo e com os outros, aceitar as 
exigências da vida, saber lidar com as boas 
emoções e também com as desagradáveis, 
reconhecer seus limites e buscar ajuda quando 
necessário.

Dentre os problemas de saúde mental 
mais frequentes, podemos citar a ansiedade, mal-
estar psicológico ou stress continuado, 
depressão, dependência de álcool ou outras 
drogas, perturbações psicóticas, como a 
esquizofrenia, atraso mental e demências, como 
o Alzheimer. 

Para manter uma boa saúde mental, é 
importante que as pessoas não se isolem, 
reforcem os laços familiares e de amizade, 
diversifiquem os seus interesses e mantenham-se 
intelectual e fisicamente ativo.

Relacionada diretamente com a saúde mental, 
encontramos a qualidade de vida,  uma vez que a 
saúde contribui para melhorar a qualidade de 
vida dos indivíduos.

A qualidade de vida envolve o bem-estar 
espiritual, físico, mental, psicológico e 
emocional, além de relacionamentos sociais, 
como família e amigos e também a saúde, 
educação, poder de compra, habitação, 
saneamento básico e outras circunstâncias da 
vida.

De certa forma, a qualidade de vida contém a 
saúde, mas a saúde não contém a qualidade de 
vida. Em outros termos, quem tem saúde, nem 
sempre tem qualidade de vida, mas quem tem 
qualidade de vida, tem saúde.

Para garantir uma boa qualidade de vida, é 
preciso ter hábitos saudáveis, cuidar bem do 
corpo (alimentação, higiene, praticar atividades 
físicas) ter tempo para lazer e vários outros 
hábitos que façam o indivíduo se sentir bem, que 
tragam boas consequências.

Segurados têm à disposição duas 
novas cadeiras de rodas

Pensões Concedidas

Segurado: Cassiana Andreia 
Lourenço
Dependentes:Nicolle Sabrina 
Wagner e Glenda Louise 
Wagner
Data: 20/08

Segurado: Arlindo Becker
Dependente: Juraci Becker
Data: 14/09

Segurado: Claiton José 
Mosmann
Dependente: Natalina Rangel 
Mosmann
Data: 16/10

Segurado: Juraci dos Passos
Dependente: Waldomiro dos 
Passos
Data: 25/10

Desde outubro, os 
segurados do Instituto 
contam com duas novas 
cadeiras de rodas, que 
foram adquiridas para o 
deslocamento dentro das 
instalações do Ipasem-NH. 
Cada cadeira tem capa-
cidade para até 120kg.

Agora,  o Inst i tuto 
dispõe de 4 cadeiras de 
rodas para os segurados.

O segurado Nery Miranda (à esquerda), 85 anos, que utiliza a 
cadeira nos dias de sessões de Fisioterapia, conta que foi uma ótima 
aquisição. “Já estava bom, mas melhorou mais ainda”, comenta.

O segurado Reni Arns da Silva, 78 anos, também tem a mesma 
opinião. “Muito bom, facilita pra nós o deslocamento”, destaca.

A aposentada Maria Vandir Pereira, 59 anos, concorda com os 
dois segurados. “Foi ótima essa compra. Achei muito legal. Para nós 
ajuda muito”, reforça.
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