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Relatório de Análise de Carteira de 
Investimentos é apresentado por auditoria
No dia 27 de fevereiro, foi 

entregue à Diretoria do 
Ipasem-NH, o Relatório Final 
da Análise da Carteira de 
Investimentos do Instituto, 
que auditou as políticas de 
investimentos, os processos 
de tomada de decisão em 
relação às alocações das 
carteiras de investimentos e a 
composição das mesmas no 
período entre 1º de janeiro de 
2010 e 31 de dezembro de 
2014. Foram entregues 
cópias do referido Relatório 
ao Tribunal de Contas do RS 
(TCE-RS) e ao Ministério 
Público (MP).

O serviço de auditoria 
ficou a cargo da empresa 
Marco & Marco Consultores 
Financeiros  Associados S/S. 
A contratação deu-se com 
base nos artigos 13 e 25 da Lei 
8.666/93, que elenca os 
serviços cuja contratação não 
se exige prévia licitação 
(auditorias), desde que com-
provada a notória especializa-
ção profissional, pela expe-
riência e conhecimento 
acadêmico.

Conforme o Contador  
Marco Antônio dos Santos 
Martins a auditoria avaliou o 
processo de investimentos, 
ou seja, o processo de gestão. 
“Avaliamos se as alocações e 
as políticas de investimentos 
foram respeitadas, foram ve-
rificadas as carteiras mês a 
mês”, diz.

Em relação às considera-
ções levantadas pelo auditor 
ele aponta que, após a análise 
das documentações solicita-
das, claramente se demonstra 
que no período entre Janeiro 

de 2010 e Fevereiro de 2012 
não há discussões sobre 
investimentos, as reuniões 
entre Direção e Conselho 
Deliberativo limitavam-se a 
aprovar a Política de Inves-
timentos e abertura de contas 
em bancos. 

Consta no relatório que “na 
Política de Investimentos de 
2010 está registrado explicita-
mente que 'Os gestores dos 
Fundos de Investimentos 
deverão ser vinculados a ins-
tituições financeiras oficiais, 
selecionados pela Diretoria 
Executiva e aprovados pelo 
Conselho Deliberativo'. Não 
encontramos nenhuma evi-
dência objetiva nas atas do 
Conselho Deliberativo de 
aprovação de gestores de 
fundos de investimentos, o que 
indica que este item da política 
de investimentos não apresenta 
evidências de que estava sendo 
observado”.

     FIDC Trendbank  
Ainda conforme o Rela-

tório, “com relação às aplica-
ções realizadas no FIDC 
Trendbank em 2010, um 
produto de uma instituição sem 
tradição no mercado financei-
ro, não encontramos nenhuma 
evidência de que tenham sido 
feitas análises capazes de 
verificar se este produto atende 
aos requisitos constantes na 
política de 2010”.

O relatório destaca ainda 
que “a falta de evidências ob-
jetivas de que tais análises 
foram realizadas torna-se mais 
grave pelo prazo da operação 
10 anos, principalmente pelo 
fato de que não existe merca-
do secundário para este 

produto, ou seja, é impossí-
vel vender as cotas no 
mercado secundário antes 
dos vencimentos”.

O Relatór io  também 
apresenta um demonstrativo 
dos valores aplicados no 
Fundo, onde demonstra que o 
valor inicial aplicado foi de R$ 
6,967 milhões. Deste montan-
te, o saldo em 31/12/2013 era 
de R$ 5.569.511,04 e em 
3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ,  d e  R $  
229.898,11. 

      Fundo Diferencial 
Conforme Relatório, em 

relação ao Fundo Diferencial 
vale destacar que a Diferencial 
Corretora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. era uma 
instituição de pequeno porte e 
não possuía tradição na gestão 
de recursos de terceiros.

Já no demonstrativo que se 
refere aos valores aplicados 
no Fundo Diferencial, a tabela 
demonstra o valor inicial 
aplicado de R$ 14 milhões, 
com saldo em 31/12/2013 de 
R$ 9.799.726,752 e em 
dezembro de 2014 de R$ 
11.588.857,53. 

      Evolução nos
     

De acordo com Martins, 
percebe-se que há uma 

     Investimentos

evolução nos investimentos 
do Instituto, que a partir de 
2012 o Conselho Delibe-
rativo passou a ser mais 
ativo e em julho de 2012,  
foi criado o Comitê de 
Investimentos.

O relatório também des-
taca as regras prudenciais 
utilizadas pelo Instituto, a 
partir de recomendação do 
TCE-RS, de operar apenas 
com instituições financeiras 
estatais.

Sobre a rentabilidade do 
Ipasem-NH consta no 
relatório: “É possível 
concluir que o desempenho 
foi superior ao mínimo 
atuarial em quatro dos cinco 
anos analisados, com uma 
baixa exposição ao mercado 
de renda variável. O desem-
penho negativo gerado em 
2013 é consequência de um 
conturbado comportamento 
do mercado como um todo”.

Os auditores reforçam no 
Relatório que “O processo 
de gestão do Ipasem-NH 
vem evoluindo positiva-
mente ao longo do período 
analisado”.

Mais informações  po-
dem ser acessadas no site:

www.ipasemnh.com.br

Relatório foi 
entregue 

durante 
apresentação 

feita pelos 
auditores

http://www.ipasemnh.com.br


EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

Cuidar de você também é facilitar a sua vida. Essa frase representa 
uma das preocupações que o Instituto tem em todas as suas ações 
desenvolvidas no que se refere à saúde: a prevenção. É sempre válido 
ressaltar que já foi comprovado que a busca por uma melhor 
qualidade de vida e a realização de exames periódicos,  auxilia na 
prevenção de muitas doenças. Um dado que nos deixou muito 
satisfeitos, foi o aumento do número de homens que participaram da 
Campanha Novembro Azul, em 2014. Isso prova que nossos 
segurados estão cada vez mais conscientes da importância de cuidar 
de si.

Queremos também reforçar a responsabilidade da Direção em 
relação à Administração do Ipasem-NH, realizando uma gestão que 
comprovadamente é considerada transparente e em evolução nas 
suas práticas. Recentemente, nos foi entregue Relatório de auditoria 
contratada, realizada para analisar a Carteira de Investimentos do 
Instituto, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2010 e 31 
de dezembro de 2014. Neste relatório, ao qual dedicamos matéria 
especial na capa do Informativo, percebe-se que está sendo realizado 
pela equipe do Instituto um trabalho que traz segurança na gestão dos 
investimentos. Esta, também é uma prestação de contas aos 
segurados em relação a gestão de recursos neste mesmo período.

Boa leitura!

Informativo do Instituto 
de Previdência e Assistência 
dos Servidores Municipais 

de Novo Hamburgo
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Administração do Ipasem-NH

Geraldo de Araújo

Eliana Beatriz Berlitz, 
Luis Fernando da Silva

Alécio Pereira da Silva, Carla 
Rosane Correa Bezerra, Claudete 

de Souza, Claudia Gisele de 
Oliveira, Cristiane Sousa Costa 

(Presidente), Mauro Batista 
Bittencourt, Maria Cristina Garcia, 

Paulo Daniel Spolier 
(Vice-Presidente) e Paulo Ecir 

Ribas Bitencourt

Horário de Atendimento 
Administrativo

Horário de Atendimento da 
Clínica Médica

Endereço

Contato

Jornalista Responsável

Impressão

 Tiragem

contato@ipasemnh.com.br
www.ipasemnh.com.br

EXPEDIENTE:

Propiciar às pessoas que 
perderam alguém, um momento de 
escuta, de aprendizado a respeito 
das fases do luto e suas reações, 
criando um espaço de troca de 
experiência. Este é, de uma forma 
geral, o objetivo do Grupo de 
Apoio ao Luto, oferecido pelo 
Centro de Qualidade de Vida 
(CQV) do Ipasem-NH, que tem 
início dia 12 de março e que está 
em sua 3ª edição.

Com encontros às quintas-
feiras, às 14h30, o grupo de apoio 
terá duração de três meses (12 
encontros) e tratará das fases do 
processo do luto, a identificação 
das reações e estratégias de enfren-
tamento, além de demandas que 
serão levantadas pelos integrantes 
do grupo.

“Toda pessoa que perde alguém, 
passa pelo processo do luto, ou 
seja, as mesmas vivenciam reações 
emocionais, sociais e físicas, a 
importância das pessoas saberem 
identificar essas reações e lidarem 

Grupo de Apoio ao Luto tem novos 
encontros a partir do dia 12 de março

com elas é muito importante, pois 
ajudam a elaborar o luto evitando 
assim que o processo se intensifi-
que podendo evoluir para um luto 
patológico, onde a depressão é a 
causa mais frequente quando a 
aceitação da perda não acontece”, 
destaca a psicóloga coordenadora 
d o  g r u p o  C r i s t i a n e  F ü h r  
Giacomolli.

Conforme Cristiane, pela 
experiência obtida nas edições 
anteriores, pode-se perceber com 
os participantes que permaneceram 
no grupo até o final, que o retorno 
foi muito positivo, pois muitos não 
sabiam que o que eles estavam 
sentindo fazia parte do processo de 
elaboração do luto.  

As inscrições são feitas no CQV 
pelo telefone 3594-9162, ramais 
244 ou 215, ou pessoalmente no 2º 
andar, no Centro de Qualidade de 
Vida (CQV), sendo possível ainda, 
inscrever-se no dia do primeiro 
encontro. Não haverá cobrança de 
coparticipação.

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


Ipasem ultrapassa metas atuariais 
O Ipasem-NH encerrou o ano de 

2014 superando as metas atuariais 
tanto na Previdência quanto na 
A s s i s t ê n c i a .  E m  r e l a ç ã o  à  
Previdência, os investimentos 
financeiros atingiram uma rentabili-
dade de 13,25%, contra uma meta 
atuarial de 12,60%. Desta forma, o 
patrimônio do Ipasem-NH na área da 
P r e v i d ê n c i a  c h e g o u  a  R $  
242.042.251,27, o que representa um 
acréscimo de R$ 40.416.626,87 em 
relação ao ano de 2013. 

Já na Assistência, os investimen-
tos financeiros auferiram uma 
rentabilidade de 13,42%, perante a 
mesma meta acima (12,60%). Assim, 
o  pa t r imôn io  f inance i ro  da  
Assistência terminou 2014 com R$ 
39.540.383,49, bem acima dos R$ 
28.986.262,93 do final de 2013. 

Apesar de um cenário econômico 
extremamente adverso para os 
investimentos financeiros ao longo 
do ano de 2014, com aumento da taxa 
básica de juros no Brasil – Taxa Selic 
(o que diminui a rentabilidade dos 
títulos públicos pela marcação a 

mercado), inflação elevada, elevação 
da taxa de câmbio e eleições presiden-
ciais (que trouxe mais volatilidade e 
risco aos investimentos), a estratégia 
de diversificação das carteiras de 
investimentos adota pelo Ipasem-NH, 
entre os diversos ativos de renda fixa e 
renda variável, mostrou-se acertada, o 
que permitiu que as rentabilidades 
atingidas fossem superiores aos 
principais índices de mercado.  

Cabe salientar que em função desse 
cenário da economia, poucos RPPSs 
conseguiram atingir suas metas 
atuariais no ano de 2014, de acordo 
com as informações divulgadas nos 
seus respectivos sites.

Esses números são resultado dos 
esforços dos Conselhos Fiscal e Deli-
berativo, Comitê de Investimentos, da 
Direção do Instituto e da equipe da 
Coordenadoria de Contabilidade e 
Finanças (CCF).

Informações mais detalhadas sobre 
os investimentos financeiros do 
Instituto estão disponíveis no site do 
Ipasem-NH, na aba Investimentos – 
Relatórios Gerenciais. 

Outubro Rosa e Novembro Azul 
alcançou mais segurados em 2014

Totalizadores da Campanha Outubro 
Rosa/Novembro Azul 2014

De outubro a dezembro do 
ano passado o Ipasem-NH 
realizou a segunda edição das 
Campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul.

Neste período foram 
retiradas 3.387 autorizações 
para as duas campanhas, 
englobando consultas e 
exames. Deste total, foram 
autorizadas 915 consultas 
femininas e 237 masculinas, 
além de 635 exames masculi-
nos e 1.600 exames femini-
nos.

“Um dado que chamou a 
atenção foi o aumento de 12% 
no número de autorizações de 
exames masculinos em 
comparação à campanha de 
2013. Isso é resultado de um 
trabalho de conscientização e 
mostra que cada vez mais 
nossos segurados estão 
preocupados com a saúde”, 
c o m e n t a  a  D i r e t o r a -
Presidente do Instituto, 
Eneida Genehr.

Consultas Femininas 915            

Consultas Masculinas 237            

Total Consultas 1.152         

Ecografia Abdome Inferior Masculino 33               

Antígeno Específico Prostático Livre (Psa Livre) 241            

Antígeno Específico Prostático Total (Psa) 361            

Total Exames Masculinos 635            

C P - Procedimento Diagnóstico Em Citopatologia 433            

Mamografia Convencional Bilateral 477            

Ecografia mamária bilateral 514            

Colposcopia (Cervice Uterina E Vagina) 96               

Exame A Fresco Do Conteúdo Vaginal E Cervical 80               

Total Exames Femininos 1.600         

Total Exames 2.235         

Cantinho do 
Segurado

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



Aposentadorias Concedidas

Pensões Concedidas

Janeiro e Fevereiro
Dinorá Correa da Cunha - 05/01

Marcia Beatriz Viegas - 05/01
Maria Angélica Guerra dos Santos - 05/01

Marisa Prates da Silva - 05/01
Viviane Espinosa Griebeler - 05/01

Verci Ana do Amaral - 07/01
Luiz Carlos da Conceição Silva - 12/01

Vera Lúcia Machado Campagnoni - 29/01

Ademar Belles da Cruz - 02/02
Angela Rubia Fuhr - 02/02

Anne Maria Mossmann Rauber - 02/02
Clenir Zielinski Rodrigues - 02/02

Elsita Teresinha Tarelli - 02/02
Maria Ester Martins do Nascimento - 02/02

Maria Inês Brum de Lemos - 02/02
Vera Inês Becker Spier - 02/02
Amauri Santos da Silva - 03/02
Angela Bohn Baumgratz - 13/02

Ieda Nunes Monteiro - 13/02
Teresinha Valdira Sartori - 13/02

Vera Regina Lopes dos Santos Rodrigues - 13/02
Vera Lúcia Netto dos Santos - 20/02

Ana Cristina da Rosa - 23/02

Atendimentos de Quiropraxia 
são retomados

Achados e Perdidos no 
Protocolo do Instituto

Ipasem disponibiliza 
extrato de despesas para IR

Os segurados e dependentes do Ipasem-NH já podem agendar 
seus atendimentos de Quiropraxia durante o primeiro semestre. O 
serviço, sem incidência de coparticipação, é realizado por forman-
dos do curso de Quiropraxia da Feevale, acompanhados e orienta-
dos por professores.

A Quiropraxia auxilia na diminuição de desconfortos comuns 
causados por tensão e distúrbios da coluna vertebral e articulações.

As sessões são realizadas durante o semestre letivo dos estudan-
tes, por este motivo, dias e horários de atendimento variam.

Os atendimentos são realizados no 3º andar e, para agendar um 
horário, bastar entrar em contato por telefone (3594-9162) ou, 
pessoalmente, no horário em que pretende ser atendido.

CRP do Ipasem-NH é renovado

Horário

Terças-feiras - das 8 horas às 13 horas
Terças-feiras- das 13h30 às 17 horas

O Certificado de Regularidade Previdênciária 
(CRP) do Ipasem-NH foi renovado pelo Ministério 
da Previdência Social (MPS) no dia 18 de fevereiro 
deste ano, com validade até  dia 17 de agosto de 
2015. 

O CRP é um documento fornecido pela 
Secretaria de Políticas de Previdência Social 
(SPS), do Ministério da Previdência Social, que 
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, atesta que o ente federativo 
segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o 
pagamento dos benefícios previdenciários aos seus 
segurados.

Ele 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.

Segurado:Isidoro Batista
Dependente: Maria José 
Nunes Batista
Data: 03/12

Segurado: João dos Santos
Dependente: Adiles de 
Souza Santos
Data: 30/01

Segurado: João Armandinho de 
Jesus Coelho
Dependente: Maria Celi Coelho
Data: 15/12

Segurado: Rodnei Hoerlle
Dependentes: Ilone Zimmermann 
e Carolina Zimmermann Hoerlle 
Data: 29/12

Quem nunca perdeu um documento? Toda a 
semana alguns objetos são encontrados no 
Ipasem-NH esquecidos nas dependências do 
Instituto. Todos eles ficam durante o dia do 
expediente no setor em que foi esquecido e, no fim 
do dia, são encaminhados ao Setor de Protocolo. 

Lá estão diversas roupas esquecidas pelos 
segurados como blusas, casacos, além de hidratan-
te corporal, toalhas, carteiras, guarda-chuvas, 
óculos de sol, celular, exames, molhos de chave e 
documentos, até um molde para dentes.

Caso algum segurado tenha esquecido alguns 
dos objetos citados acima ou esqueceu há poucos 
dias em algum setor, pode dirigir-se ao de 
Protocolo (1º andar) e descrever as características 
do mesmo para reaver o seu objeto. Os segurados 
também podem verificar se há algum documento 
que está no Instituto, mediante apresentação de 
identificação .

Informamos aos segurados do Ipasem-NH que 
neste ano o Instituto disponibiliza para os segura-
dos aposentados e pensionistas o extrato dos 
valores de coparticipação para fins de Declaração 
do Imposto de Renda (IR) no setor de Protocolo, 
sem a necessidade de abertura de Processo 
requerendo o documento.
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