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Confira a evolução dos Investimentos 
do Instituto no 1º semestre de 2017

CRP do município de Novo Hamburgo é renovado

O Certificado de Regularidade Previdência (CRP) do município de Novo Hamburgo foi renovado pelo Ministério 
da Previdência Social (MPS) no dia 26 de agosto de 2017, com validade até dia 22 de fevereiro de 2018.

O CRP é necessário para que o município receba transferências voluntárias de recursos pelo Governo Federal, 
celebre acordos, contratos, convênios ou ajustes com órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da 
União.

Fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPS), do Ministério da Fazenda, o CRP atesta o 
cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelo regime 
próprio de previdência social de um Estado, do Distrito Federal ou de um Município, ou seja, ele atesta que o ente 
federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus 
segurados.

A cada semestre o Ipasem-NH apresenta em seu 
informativo a evolução dos investimentos do Instituto, 
para que todos possam acompanhar a situação financeira 
do Ipasem-NH, como forma de prestação de contas a todos 
os segurados. Nesta edição, são divulgadas as informações 
referentes aos investimentos financeiros do Instituto ao 
encerramento do 1º semestre de 2017.

No 1º semestre do ano as carteiras de investimento do 
Ipasem-NH registraram rentabilidade de 5,55% e 5,26%, 
na Previdência e Assistência, respectivamente,  superando 
assim a meta atuarial do mesmo período, que foi de 4,11%.

A inflação acumulada no 1º semestre, medida pelo 
Índice Nacional de Preços do Consumidor - INPC do 
IBGE, utilizado como indexador do passivo atuarial do 
Instituto, registrou alta de 1,12%, que somados aos juros 
do semestre, resultaram numa meta atuarial de 4,11% de 
janeiro a junho. 

Os rendimentos financeiros líquidos da Previdência 
(rendimentos financeiros positivos subtraídos dos 
rendimentos negativos, no período) somaram R$ 
16.545.606,01, nos primeiros 6 meses do ano.

Já os rendimentos financeiros líquidos da Assistência 
somaram R$ 3.617.839,61, no mesmo período.

Em relação ao saldo de aplicações financeiras, o total 
de aplicações da Previdência ao final do semestre é de R$ 
311.127.904,32 e da Assistência, R$ 74.989.109,08.

Evolução em 5 anos
A tabela abaixo apresenta o crescimento dos recursos 

financeiros do Ipasem-NH nos últimos 5 anos. No período 
que vai desde junho de 2012 até junho de 2017, o montante 
de recursos financeiros da Previdência obteve um 
crescimento de 65,8%, e o montante da Assistência, de 
183%.
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Como prometido, semestralmente, apresentamos a evolução 
dos investimentos do Instituto, como forma de transparência, 
para que nossos segurados possam acompanhar o trabalho 
desempenhado e, consequentemente, a saúde financeira do 
Ipasem-NH. Nesta edição, os números divulgados são referentes 
ao 1º semestre de 2017, assim como a evolução nos últimos 5 
anos. 

Também estamos divulgando as campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul, que está em sua 5ª edição, estimulando a 
prevenção, com a isenção de copartição para exames e consultas 
ginecológicas e urológicas, para mulheres com mais de 30 anos e 
homens com mais de 40 anos.

Outra boa notícia é o novo grupo do CQV, o SuperAção, que 
tem como foco auxiliar os segurados na mudança de hábitos para 
uma melhor qualidade de vida. 
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EXPEDIENTE:

Ipasem-NH conta com novo 
grupo: SuperAção!

O  C e n t r o  d e  
Qualidade de Vida 
(CQV), do Ipasem-NH 
conta com um novo 
grupo: o SuperAção!

Com um formato 
d i f e r e n c i a d o  d o s  
demais, o novo grupo 
tem como objetivo 
principal auxiliar os 
segurados na mudança 
de hábitos para um 
viver melhor e teve o 
início das atividades no dia 6 de outubro.

O grupo, coordenado pelo fisioterapeuta Fabiano Giacomolli e pela 
psicóloga Caroline Matter, abordará assuntos relacionados a comer bem, 
dormir bem, levantar-se da cadeira, sorrir para a vida, cultivar bons amigos 
e aprender a gostar de si mesmo!

Para participar é só demonstrar interesse no CQV (2º andar do Ipasem-
NH) ou pelo telefone 3035-7092, ramal 244, e sua vaga estará garantida. 

Os encontros serão semanais, no Centro de Qualidade de Vida, sempre 
nas sextas-feiras, às 8h30. Não há incidência de coparticipação.

Errata
Em correção ao valores dos descontos em folha de pagamento, em caso 

de falta a consultas do CQV, publicado na edição anterior (Julho/Agosto 
de 2017) do Ipasem/NH, publicamos os dados atualizados, confome 
Resolução nº 04/2017:

- Falta em atendimento em Nutrição e Fonoaudiologia - R$ 52,00
- Falta em atendimento de Psicologia - R$ 45,00
- Falta em atendimento de Psiquiatria - R$ 70,00

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


A produção de trabalhos artesanais 
acompanha a segurada Silvania Gonçalves 
Cruz, assistente social da SDS, desde a 
infância: aos 7 anos aprendeu a fazer crochê, 
ensinada por sua tia-avó e daí em diante nunca 
mais parou. A primeira peça, conta ela, foi uma 
corrrentinha de crochê, produzida no dia em 
que foi ensinada, depois outras peças foram 
ganhando forma tanto no crochê, como 
também com tricot. “É um hobby, me relaxa. 
Para mim, produzir algo a partir de um ‘fio’ é 
interessante, me sinto útil para alguém”, 
comenta Silvânia, que também gosta de ensinar 
as técnicas que sabe.

Nos últimos anos ela está produzindo crochê 
em fio de malha, técnica que aprendeu na 
internet. São produzidos cachepôs, organi-
zadores de banheiro, necessaires, tapetes, 
porta-lápis, entre outras peças que sua 
criatividade desperta. “Vou me aposentar em 
2018 e quero me dedicar mais”, revela 
Silvânia. 

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

Inscrições abertas para o Grupo de 
Preparação para Aposentadoria

Campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul na 5ª edição

Pelo 5º ano consecutivo o Ipasem-NH realiza as campanhas 
Outubro Rosa e Novembro Azul, que tem como foco a prevenção 
à saúde de seus segurados e dependentes.

Com as Campanhas, de 1º de Outubro a 31 de Dezembro de 
2017, os segurados 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.

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

"A prevenção é um investimento na nossa saúde e, 
consequentemente, na nossa qualidade de vida. E este é 
justamente o objetivo das duas campanhas que o Ipasem-NH 
desenvolve em sua 5ª edição. Começamos a divulgação 
antecipadamente justamente para que possamos atingir um maior 
número de segurados", comenta a Diretora-Presidente do 
Ipasem-NH, Eneida Genehr. “A cada ano contamos com um 
número maior de segurados aderindo às campanhas e 
consequentemente, se prevenindo e cuidando de sua saúde. Esse é 
o fator motivador para continuarmos com elas, o investimento na 
saúde e na vida dos nossos segurados”, complementa a diretora.

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

13º Salário Quiropraxia
Já está agendado o pagamen-

to da segunda parcela do 13º 
salário de 2017. O depósito para 
aposentados e pensionistas será 
feito no dia 15 de dezembro.

Os atendimentos de Quiro-
praxia estão sendo prestados, 
neste semestre, desde agosto. As 
sessões são sempre às terças, das 
8 horas às 11h30.

Cantinho do 
Segurado



Aposentadorias Concedidas

Julho 

Seliria Augusta Motta Hartmann - 03/07
Nelza Nair dos Reis - 03/07

Viviane Karina Erthal - 03/07
Antônio Carlos Gomes - 03/07

Marilza Kreche Portal Bitencourt - 03/07
Maria Lorena Mayer - 03/07
Nilo da Gama Lobo - 05/07

Liliane Matos Deolindo - 05/07
Nicias Doria Martins Schutz Sauer - 10/07

Selma Naiara Reis Strello - 10/07
Ademar Martins Araújo - 10/07

Sônia Maria dos Santos Martins - 10/07
Carla Cristina Luguesi Henckel - 10/07

Clair Cecília Ramos da Rosa - 10/07

Jane Lilian Rezende dos Anjos - 01/08
Koki Kimura - 01/08

Marlene Boeira dos Reis - 01/08
Noé Miguel Haubert - 01/08
Cleusa Meri da Silva - 07/08

Nelson Tadeu Dihl Bitelo - 10/08
Rejane Maria Keemann - 10/08

Eliana Beatriz Berlitz - 11/08
Eunice Inês Henckel Soares - 14/08

Maria das Neves Machado Borges de 

Castro - 16/08
Magali Linck Rauber - 18/08

Andréa Martins Corrêa - 21/08
Mara Fiuza Froener - 21/08

Agosto

Pensões Concedidas

Segurado: Valdeci Terezinha da Silva

Dependente: Nivaldo Alves da Silva

Data: 10/08 

 Segurado: Ernesto Orlando Trentino

Dependente: Solange Barbosa da Cunha

Data: 23/08

Segurado: Arlindo Metz

Dependente: Selita Metz

Data: 28/08

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Cesar A. Soares de Souza
Psicólogo 

20547

 do Centro de Qualidade de Vida (CQV) 
do Ipasem-NH
CRP 07/

O controle das emoções é primordial para o desenvolvimento da 
inteligência de um indivíduo. Não há uma loteria genética na vida onde 
nos define como vitoriosos e fracassados, embora existam pontos que 
determinam nosso temperamento, na mente humana existem circuitos 
que são maleáveis e podem ser trabalhados. Por tanto de acordo com 
Goleman (2001), temperamento não é destino. Goleman ainda define a 
Inteligência Emocional como “capacidade de identificar nossos 
próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, de nos motivarmos e 
gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos”.

A Inteligência Emocional é a grande responsável pelas vitórias ou 
fracassos dos indivíduos. Um exemplo simples, na maioria das 
situações de trabalho e da vida somos cercados por relacionamentos 
entre as pessoas. Logo, indivíduos com qualidades de relacionamento 
humano, como amabilidade, compreensão e gentileza têm mais 
chances de alcançar o sucesso.

As cinco habilidades da IE:
Autoconhecimento emocional onde o indivíduo tem a capacidade 

de reconhecer suas próprias emoções e sentimentos. Na ausência desta 
habilidade há a dificuldade de lidar com suas emoções, ou seja, pessoas 
com esta habilidade tendem a conduzir com sucesso suas vidas.

Automotivação trata-se da capacidade de coordenar as emoções em 
busca de um objetivo ou realização pessoal. Se simplesmente nos 
deixarmos conduzir pela ansiedade e pela irritação, dificilmente 
conseguiremos manter o foco na tarefa que estamos realizando. Porém 
se estivermos motivados, encontraremos prazer no trabalho e 
manteremos a calma na espera pelo sucesso.

Controle emocional trata-se da Habilidade de lidar com seus 
próprios sentimentos, adequando-os a cada situação, tendo consciência 
das emoções negativas que nos paralisam. Podemos nos libertar destas 
emoções por meio de um processo coordenado pela razão. Um 
exemplo, quando estamos tristes, podemos pensar de maneira otimista, 
da mesma forma que um bom banho pode nos acalmar quando estamos 
irritados. No entanto, se não conseguimos reconhecer as emoções que 
estamos vivendo, dificilmente poderemos fazer algo a respeito delas.

Reconhecimento das emoções em outras pessoas trata-se da 
habilidade de reconhecer emoções no outro e ter empatia de 
sentimentos. A empatia é outra habilidade que constrói o 
autoconhecimento emocional permitindo que as pessoas reconheçam 
as necessidades e desejos nos outros, permitindo-lhes assim a 
construção de relacionamentos mais eficazes.

Relacionamento interpessoal trata-se da habilidade de interação 
com outros indivíduos, utilizando competências sociais. É em grande 
parte, a habilidade de gerenciar sentimentos de outros. Sendo assim a 
base de sustentação da popularidade, da liderança e da eficiência 
interpessoal. Indivíduos com esta habilidade tendem a ter maior 
sucesso em tudo o que diz respeito às interações interpessoais.

Portanto, desenvolva sua IE, todos nós temos a possibilidade de 
melhorar e desenvolver nossas habilidades. Ela pode ser treinada e 
aprimorada com a construção de hábitos novos, novas formas de 
pensar e de se comportar.
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