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Confira a evolução dos investimentos
do Instituto no ano de 2017
A cada semestre apresentamos no 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
ano de 2017.
Em 2017 as carteiras de investimento do Ipasem-NH
registraram rentabilidade de 11,96% e 10,96%, na
Previdência e Assistência, respectivamente, superando
assim a meta atuarial do mesmo período, que foi de 8,19%.
A inflação acumulada em 2017, medida pelo Índice
Nacional de Preços do Consumidor - INPC do IBGE,
utilizado como indexador do passivo atuarial do Instituto,
registrou alta de 2,07%, que somados a uma taxa de juros
de 6%, resultaram numa meta atuarial de 8,19% de janeiro
a dezembro.
Os rendimentos financeiros líquidos da Previdência
(rendimentos financeiros positivos subtraídos dos

rendimentos negativos, no período) somaram R$
34.901.252,77, no ano passado.
Já os rendimentos financeiros líquidos da Assistência
somaram R$ 7.420.572,18, no mesmo período.
Em relação ao saldo de aplicações financeiras, o total de
aplicações da Previdência ao final do semestre é de R$
300.730.289,29 e da Assistência, R$ 76.084.516,95.
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 dezembro de 2012 até dezembro de 2017, o
montante de recursos financeiros da Previdência obteve
um crescimento de 54,3%, e o montante da Assistência, de
185,3%.
Mais informações sobre os investimentos do IpasemNH pode ser obtidas na página do Instituto
(www.ipasemnh.com.br), em Investimentos, na lateral
esquerda do site.

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS - 2012 A 2017 / PREVIDÊNCIA
DEZ/2012

DEZ/2013

DEZ/2014

DEZ/2015

DEZ/2016

DEZ/2017

R$ 194.893.765,15 R$ 201.625.624,41 R$ 242.042.251,27 R$ 265.676.628,01 R$ 297.286.639,62 R$ 300.730.289,29

SALDO DE APLICAÇÕES
CRESCIMENTO (%) ACUMULADO

X

3,5%

24,2%

36,3%

52,5%

54,3%

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS - 2012 A 2017 / ASSISTÊNCIA
DEZ/2012
SALDO DE APLICAÇÕES
CRESCIMENTO (%) ACUMULADO

DEZ/2013

DEZ/2014

DEZ/2015

DEZ/2016

DEZ/2017

R$ 26.670.934,51 R$ 28.986.262,93 R$ 39.540.383,49 R$ 49.393.443,65 R$ 66.476.664,52 R$ 76.084.516,95
X

8,7%

48,3%

85,2%

149,2%

185,3%

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 7 de março de 2018, com validade até dia 3 de setembro de 2018.
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.
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.
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EDITORIAL
Como uma forma de prestação de contas, publicamos a cada seis
meses no nosso informativo, a evolução dos investimentos
financeiros do Ipasem-NH. E, nesta edição, trazemos os números
referentes ao ano de 2017 dos investimentos do Instituto, bem como
a evolução dos mesmos nos últimos 5 anos, tanto na Previdência,
como na Assistência.
Também informamos aos segurados a renovação do CRP até dia
3 de setembro deste ano, atestando positivamente o trabalho de
todos funcionários, direção e conselhos deliberativo e fiscal do
Instituto.
O informativo também traz, dentre as novidades, a ampliação
dos dias de palestra do Viva Mais, facilitando o acesso dos
servidores públicos municipais a informações sobre qualidade de
vida e prevenção. Convidamos aos órgãos e secretarias a conhecer o
projeto.
Aproveitamos também para informar que o depósito da primeira
parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas será
realizado no dia 15 de junho.
Boa leitura!

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Segurados contam com
tomografia para fins de implantes
Os segurados do Ipasem-NH contam com mais um serviço oferecido
pelo Instituto: o exame de Tomografia Computadorizada, exclusivamente
para fins de implantes dentários.
Vale destacar que, ao utilizar esse serviço, o segurado deverá arcar com
coparticipação de 50% do valor do exame.
A autorização para a tomografia deverá ser solicitada na Auditoria
Odontológica do Ipasem-NH, no1º andar, junto com a Recepção Médica.
Com o exame de Tomografia Computadoriza o dentista terá mais
precisão, o profissional saberá exatamente quanto tem de osso em
espessura e altura; onde passa exatamente o canal mandibular; e saber com
exatidão onde está o seio maxilar e se há condições de colocar implantes
dentro do seio.

Quiropraxia tem atendimento
às terças e quintas-feiras
Os atendimentos de Quiropraxia no Ipasem-NH, durante o primeiro
semestre de 2018, estão sendo realizados nas terças e quintas-feiras.
O serviço, sem incidência de coparticipação, é realizado por formandos
do curso de Quiropraxia da Feevale, acompanhados e orientados por
professores durante o semestre letivo, por este motivo, dias e horários de
atendimento podem variar.
Os atendimentos são realizados no 3º andar do Ipasem-NH e, para
agendar um horário, bastar ir pessoalmente no Setor, nas terças e quintas
em que houver atendimento.
Quiropraxia
Terças-feiras - das 8 horas às 11h30
Quintas-feiras - das 13 às 17 horas

Projeto Viva Mais aumenta
dias para palestras
Desde março os interessados em participar das oficinas do
projeto Viva Mais têm mais opções de dias para adequar seus
horários. Agora, os profissionais do Viva Mais disponibilizam
agenda nas segundas-feiras, às 13h30; nas terças, às 8h30; nas
quartas, às 15h30 e nas quintas-feiras, às 8h30.
Conforme a coordenadora do projeto, a psicóloga Ana Laís
Metzdorf Kismann, a readequação deu-se em função dos
planejamentos das escolas serem realizados em dias alternados.
“Ampliamos os dias do Viva Mais para contemplar mais escolas”,
conta.
Trabalhando numa perspectiva interdisciplinar, tendo o objetivo de
produzir mudanças nas rotinas dos servidores públicos municipais de
Novo Hamburgo, o projeto utiliza como ferramentas as dinâmicas de
grupo e exercícios físicos para que os participantes percebam os
benefícios destas práticas para a saúde.
As inscrições para as oficinas estão abertas. Escolas, autarquias e
órgãos públicos municipais interessados em participar podem entrar
em contato pelo telefone 3035-7092, ramal 229 ou 244, ou pelo email vivamais@ipasemnh.com.br.

Confira os números das campanhas
Outubro Rosa e Novembro Azul

De outubro a dezembro do ano passado, o Ipasem-NH realizou
a 5ª edição das Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul e, a
cada ano, divulgamos os números da última edição (quadro
acima).
A cada edição um número maior de segurados está aderindo às
campanhas e consequentemente, se prevenindo e cuidando de sua
saúde. “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", comenta a Diretora-Presidente do Instituto, Eneida
Genehr.

Cantinho do
Segurado

O Cantinho do Segurado desta edição está
adocicado pelos trabalhos desenvolvidos pela
segurada Iara Batista. Ela, que está lotada no
Hospital Geral, como serviços gerais, tem o
dom de trabalhar com confeitaria e faz disso,
além de uma renda extra, uma forma de
satisfação pessoal. “Em vários momentos da
minha vida, fazer bolos e doces foi uma válvula
de escape, me ajudou muito a não cair em
depressão”, comenta Iara.
Tudo começou quando ela fazia os bolos de
aniversário para seus filhos e, desde aí, foi
tomando gosto e fazendo cursos para se
aperfeiçoar. “Sempre gostei, desde criança, e,
depois com os cursos, pude aprender mais e me
atualizar, buscando novas receitas e referências
na decoração também”, revela Iara, que afirma
apostar na criatividade e ter preferência pelas
decorações naturais.
Além das tortas, que ela produz há 9 anos,
ela também faz doces decorados e salgados,
tudo de acordo com a temática das festas. “Eu
gosto muito de trabalhar com isso e a cada
elogio e cumprimento
que recebo é um estímulo
para que eu continue
criando”, complementa.

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
grupos de apoio do CQV
O Centro de Qualidade de Vida (CQV) está com
inscrições abertas para participação do Grupo de
Preparação para Aposentadoria e também para o
Grupo de Aposentados.
A data de início dos grupos, bem como a definição
de horários e dias da semana que irão ocorrer os
encontros, dependerá do número de inscritos em
cada grupo.
Os interessados podem se inscrever na recepção
do CQV (2° andar) ou pelo telefone 3594-9162,
ramais 244 ou 229.
Lembramos que os segurados interessados
também podem participar, a qualquer momento, do
Grupo de Apoio para Pacientes Oncológicos, com
encontros quinzenais nas terças-feiras, às 9h30; do
Grupo de Prevenção à Recaída, encontros
semanais nas quartas-feiras, às 15h30, e também do
grupo SuperAção, que acontece nas sextas-feiras,
semanalmente, às 8h30.
Não há incidência de coparticipação na
participação dos grupos de apoio.

Aposentadorias
Concedidas
Janeiro
José Valdemar Gomes da Silva - 15/01

Fevereiro
Adriana Gisele Bueno - 01/02
Gisela Brune Leidemer - 01/02
Patrícia Lampert da Silveira - 01/02
Simoni Deifelt - 01/02
Maria Eloiza Feijó - 01/02
Ana Lúcia da Rocha - 01/02
Sílvia Regina Teixeira Valim - 01/02
Solange Ludwig da Silva - 01/02
Mauro Batista Bittencourt - 01/02
Fileto Altair Vieira dos Santos - 05/02
Fátima Regina Vieira - 05/02
Jorge Henrique Ritzel - 05/02
Suzana Wunder Soares - 08/02

Atenção para
Diverticulose
A presença de inúmeras saliências no formato de bolsas
(chamados divertículos) em qualquer parte do trato
gastrointestinal, principalmente no intestino grosso,
caracteriza a condição conhecida como diverticulose. A
doença afeta quase metade da população com mais de 60
anos, sem distinção entre sexos, sendo que a alta
incidência entre os idosos está relacionada ao
envelhecimento e perda de elasticidade do intestino.
“Geralmente os divertículos são para o intestino o que a
ruga é para a face, conforme a idade avança, tornam-se
mais frequentes”.
Uma dieta pobre em fibras e a predisposição genética
são outros fatores importantes que podem levar ao
aparecimento da diverticulose. Em pessoas jovens pode
também aparecer, porém relacionada com o aumento na
pressão no intestino, ocasionada por uma alimentação
inadequada e pela falta de tempo para evacuar.
A doença não necessariamente causará problemas da
saúde: a diverticulose, em grande parte, é assintomática.
Em alguns casos, porém, a pessoa pode ter cólicas e gases.
Ela geralmente é identificada através da colonoscopia
preventiva que deve ser feita aos 50 anos.
Não há cura, mas existem medidas que podem evitar
um agravamento, entre eles estão hábitos de vida
saudáveis, exercícios físicos frequentes e redução do
estresse.
Além disso, consumir frutas e legumes, ingerir cerca de
30g de fibras e aumentar a ingestão de água são 3 medidas
eficientes para tentar driblar as complicações dessa
doença. Evitar o consumo de grande quantidade de carne
vermelha e comidas gordurosas também é um ponto
positivo para a saúde do intestino.
A maior preocupação relacionada a essa condição é que
ela se agrave. Quando os divertículos se inflamam ou
infeccionam, a doença é chamada Diverticulite, condição
aguda, que em alguns casos podem levar à morte. Nesses
casos são utilizados antibióticos e algumas vezes cirurgia.
Por isso fique atento e tenha bons hábitos alimentares. A
prevenção é a melhor saída.

Alice Dilli de Paula
Nutricionista do Centro de Qualidade de
Vida (CQV), do Ipasem-NH
CRN 3724

