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Continuação: O que a Assistência lhe oferece?

 A primeira turma do Grupo 
Terapêutico de Adolescentes encerrou 
suas atividades no início de dezembro. 
Coordenado pela psicóloga Ana Amélia 
da Silva Alves, o grupo objetiva a 
real ização de um trabalho de 
intervenção psicólogica, onde são 
trabalhadas questões como conflitos, 
desejos, dúvidas, angústias e outros 
sentimentos comuns na adolescência.

Conforme Ana Amélia, a terapia de 
grupo é uma prática terapêutica que vem 
sendo difundida cada vez mais no 
Brasil, devido à demanda de aten-
dimentos nos diversos contextos sociais, 
com objetivo de compreender e auxiliar 
muitas pessoas a superarem suas 
dificuldades, buscando qualidade de 
vida. “Superando a desconfiança, 
timidez e incredulidade aproveitamos os 
benefícios da terapia de grupo, que são 
muitos. O principal deles é estar em 

Serviços Complementares
 
 Análises Clínicas (Laboratório)
Imagens (Radiologia e demais exames)

São considerados exames de alta complexidade:
Tomografia
Ressonância Magnética
Cintilografia
Polissonografia

Observações:
* Os exames de alta complexidade necessitam ser autorizados previamente pelo Ipasem-NH, sendo que o 
valor de coparticipação é de 50% por parte do segurado.

* Internações Hospitalares e Exames Complexos, exceto urgência/emergência - Necessária auditoria médica 
administrativa prévia para a verificação da necessidade, mesmo após a carência.

Mandala - Durante os encontros 
do grupo, os adolescentes realizaram 
trabalhos artísticos. Entre as produ-
ções, a confecção de uma mandala, 
feita coletivamente. A mandala 
construída por eles, simbolizou todas 
as emoções vivenciadas durante os 
encontros. “A mandala é o universo 
circular e colorido expressando as 
emoções e o significado de ter pertenci-
do a este grupo”, destaca Ana Amélia. 

contato com pessoas que estão passando 
por situações parecidas com as suas. 
Através da troca, todos começam a se 
sentir mais fortes para enfrentar o 
problema e passam a vê-lo de uma 
forma diferente”, destaca a coor-
denadora do grupo, que foi batizado 
pelos integrantes como . ‘Reflexão 
Teens, Orientações para Vida’

“Aprendemos sempre com cada 
grupo que trabalhamos. Terei gratidão 
eterna a eles por me ensinarem muito 
com suas atitudes de amorosidade 
diante de brincadeiras, músicas, 
lágrimas e orações pela humanidade em 
momentos de  dor. Cada encontro mos-
trou o quanto eles amadureciam emo-
cionalmente e  nas suas reflexões en-
frentando seus medos  e preparando-se 
para vida”, conclui Ana Amélia.

Inscrições para o próximo grupo 
pelo fone 3591-9162, ramal 244.



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

No primeiro informativo de 2015 trazemos um retrospecto do 
trabalho realizado pelo Viva Mais no ano passado, quando o projeto 
teve um crescimento significativo em relação à visibilidade e 
abrangência, além de ter iniciado trabalhos de avaliação dos 
resultados, com o foco na qualidade de vida dos servidores públicos de 
Novo Hamburgo. 

Nesta mesma linha, foi feita uma avaliação da primeira edição do 
Grupo de Adolescentes, que teve grande aceitação por parte dos 
nossos segurados e dependentes.

Também apresentamos o resultado da reforma dos consultórios de 
atendimentos psiquiátricos, realizada no CQV, que oferecerá mais 
conforto durante as consultas com a instalação do isolamento 
acústico.

Espero que gostem!

Boa leitura e ótimo 2015!!!
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EXPEDIENTE:

Dia 24 de janeiro comemora-se o 
Dia Nacional do Aposentado – a 
data foi escolhida porque neste dia, 
em 1923, ocorreu a assinatura da 
Lei Eloy Chaves, criando a caixa de 
aposentadorias e pensões para os 
empregados de todas as empresas 
privadas das estradas de ferro. É o 
marco da Previdência Social, e por 
isso também é comemorado o Dia 
da Previdência Social. 

Aproveitando a passagem da 
data,  homenageamos a todos os 
aposentados do Instituto.

O Manual do Segurado do Ipasem-
NH chega à sua última edição neste 
informativo. Publicado desde a 
publicação do Informativo Externo de 
Março/Abril de 2013, nele constam 
dados sobre o Instituto, sua história, 
informações sobre benefícios 
previdenciários e os atendimentos 
referentes à assistência em saúde, 
bem como sobre coparticipação e 
contribuições.

Para quem perdeu alguma edição, 
o Manual estará disponível no site do 
Ipasem-NH, com todas as páginas.

Dia Nacional do
Aposentado

Manual do Segurado 
chega ao fim
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Percentuais de Contribuição

Contribuição dos Servidores:
5,5% para Assistência
11% para a Previdência

Coparticipação
A coparticipação é o valor pago pelo segurado sobre os serviços médicos utilizados por ele ou seus depen-

dentes a cada mês. O percentual a ser pago varia de acordo com o salário recebido pelo segurado titular do 
Ipasem-NH

Os valores descontados, a título de coparticipação, são estipulados conforme tabela vigente para o serviço 
efetuado.

Seu extrato de coparticipação pode ser solicitado através do e-mail copar-extrato@ipasemnh.com.br.

Taxa de intercâmbio
O segurado que consultar com médicos fora da Unimed Vale do Sinos pagará uma taxa de 12,75% sobre o 

valor do procedimento e/ou consulta e/ou exame, que corresponde à Taxa de Intercâmbio. Quando há uma 
internação também fora da Unimed Vale do Sinos, o segurado arcará, além da Taxa de Intercâmbio, com a 
diferença entre a Tabela da Unimed local com das Unimeds Co-Irmãs.



Consultórios do CQV 
recebem reforma

As três salas de 
atendimentos psiquiá-
tricos, que são realiza-
dos  no Centro  de 
Qualidade de Vida 
(CQV) do Ipasem-NH, 
foram reformadas no 
final do ano passado. 
Elas receberam isola-
mento acústico e nova 
iluminação.

Conforme o Diretor 
de Administração do 
Instituto, Geraldo de 
Araújo, as reformas 
tiveram como objetivo 
proporcionar melhores 
condições de trabalho 
aos profissionais e mais 
conforto e privacidade 
aos segurados que estão 
em atendimento.

“Fui muito feliz no meu 
trabalho. Sou muito grata  
por ter atuado com dança e 
a questão da expressão. 
Para muitos meu trabalho 
foi inspirador e seguiram o 
mesmo caminho”. Foi desta 
forma que a segurada Áurea 
Juliana Feijó relatou o 
período em que trabalhou 
na rede municipal de ensino 
como professora de dança.

A p o s e n t a d a  d e s d e  
agosto de 2014, Áurea in-
gressou no serviço público 
em 1983, como secretária 
de escola, período em que 
cursava Educação Física e 
criou na Escola Jorge 
Evaldo Koch grupos de 
ginástica para mães e de 
dança para os alunos. Em 
1986, a administração criou 
projetos extra-classe e ela 

Reforma das salas de Psiquiatria: 
durante a instalação do 

isolamento acústico

Cantinho do 
Segurado

Por Áurea Feijó

Ipasem
NOVO HAMBURGO

Manual do Segurado do Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores Municipais de Novo Hamburgo - Ipasem-NH

VISÃO:

VALORES:

MISSÃO:

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.

OBJETIVOS:
 - COLABORADORES: 

 - FORNECEDORES:

- COMUNIDADE:

- PATROCINADORES: 

- SEGURADOS E DEPENDENTES:

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.
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Depois da reforma, melhoria na 
acústica e iluminação C
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ficou responsável 
pelas oficinas de 
d a n ç a .  A p ó s  a  
c o n c l u s ã o  d a  
graduação, Áurea 
foi aprovada no concurso para 
professora de Educação Física, e 
também foi responsável pelas 
oficinas da área. Em 2002 ela foi 
lotada no Atelier Livre, onde por 
12 anos dedicou-se à arte da 
dança.

Em sua carreira, Áurea 
dedicou-se também ao aper- 
feiçoamento, participando de 
cursos, seminários, festivais e 

fazendo estudos na área.
Áurea é integrante da 

Associação Pró-Dança de NH, 
e responsável pela direção 
cênica e de palco da Orquestra 
de Sopros de NH.

Ao todo foram 28 espetácu-
los sob sua organização, com 
temáticas variadas. “Sempre 
busquei trabalhar na busca de 
um conhec imento  mais  
profundo, além do movimen-
to”, reforça.



Adelia Schineider Brandão - 17/10
Leni de Fátima Machado - 12/11

Zenaide Nunes do Amaral 
Breier - 12/11

Maria de Lourdes Ramos 
Alves - 12/11

Marcos José Paiva - 12/11
Antônia Nunes de Jesus - 12/11

Isidoro Correa de Andrade - 18/11
Paulo Olírio Ventura Machado - 19/11

Leda Dilly Cardoso - 20/11
Leonor Trevisa  Prima - 24/11
Sônia Regina Loeblein - 05/12

José Roni dos Reis - 01/12
Iara Teresa Souza - 16/12

Marinês Ecker Zumach - 16/12

to do Projeto, foi a participação do Ipasem-NH no 
Congresso Internacional da Isma. “Tivemos a oportuni-
dade de nos colocarmos junto a demais projetos de 
prevenção e qualidade de vida e também conseguimos 
perceber o que podemos melhorar”, comenta.

A partir desta percepção, passou-se a trabalhar 
também em melhorias, no que diz respeito a resultados. 
“Temos clareza do que queremos e das nossas propostas, 
porém precisávamos aplicar um mecanismo de avalia-
ção”, acrescenta Bohrer. Passou-se a utilizar o Whoqol, 
um instrumento de avaliação da qualidade de vida dos 
trabalhadores. “Dados preliminares apontam que inter-
venções como as do Viva Mais são necessárias”, reforça.

Aposentadorias Concedidas - Outubro, Novembro e Dezembro

Viva Mais encerra 2014 com desafios vencidos e crescimento

Paulo Sebastião Haubert - 16/12
Rosane Romanini - 16/12

Nilza Rejane de Oliveira - 16/12
Loiva Kolling - 17/12

Maria Lúcia Correa Staub - 17/12
Donaira Helena Grun de Lima - 17/12

Neusa Regina Borges 
da Cruz - 19/12
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Horário de Atendimento Administrativo

 Clínica Médica

Clínica de Fisioterapia

Centro de Qualidade de Vida

Endereço

Contato

De Segunda a Sexta-feira, das 8 horas às 11h30 e das 13 horas às 17h30

              De Segunda a Sexta-feira, das 7h30 às 19 horas (atendimento médico das 8 horas às 18h30) 

De Segunda a Sexta-feira, das 7 horas às 18h50

De Segunda a Sexta-feira, das 7h30 às 19 horas

Rua 5 de Abril, nº 280 -  Novo Hamburgo/RS

 (51) 3594.9162 
   

 Site: 
contato@ipasemnh.com.br

www.ipasemnh.com.br

O Projeto Viva Mais, do Ipasem-NH encerra 2014 com um saldo 
promissor: com mais abrangência e visibilidade entre os servidores 
públicos municipais de Novo Hamburgo. Esta é a avaliação do 
coordenador do Viva Mais, o psicólogo Luiz Carlos Teixeira Bohrer. 

O ano iniciou com a agenda do primeiro semestre praticamente 
lotada, resultado de intervenções dos Diretores do Ipasem-NH e dos 
profissionais envolvidos no Projeto. A ampliação da abrangência do 
Projeto teve continuidade no restante de 2014, quando o Viva Mais 
inseriu-se em escolas, autarquias e órgãos que ainda não haviam 
recebido as oficinas. Um dos exemplos, foi a aproximação do 
Projeto com os servidores da Smed, que pela primeira vez receberam 
as oficinas. “Esse contato facilitou o diálogo com as escolas que 
nunca realizaram o Projeto. O secretário de Educação, Alberto 
Carabajal, nos apoiou e reforçou a importância de ações como a do 
Viva Mais para os servidores, refletindo na qualidade de vida”, 
comenta a diretora do Instituto, Eneida Genehr.

Outro problema levantado e que fez o Projeto caminhar em busca 
de readequação, foi o porquê de alguns dos locais que já receberam 
as intervenções do Viva Mais 1 não darem continuidade às oficinas 
do Viva Mais 2. A partir deste ponto, foi feita uma reavaliação de 
calendário e o projeto passará, em 2015, a ter uma agenda anual e 
não mais semestral.

De acordo com Bohrer, outro ponto importante para o crescimen-

Equipe do Viva Mais com os participantes das oficinas na Smed

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