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do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de NH

Evolução dos investimentos no 1º semestre
O primeiro semestre de 2015 foi 

satisfatório para os investimentos do 
Ipasem-NH, mesmo com a alta inflação 
impactando  no cumprimento da meta 
atuarial. No mês de junho, a carteira de 
aplicações financeiras da previdência 
auferiu uma rentabilidade de 0,65 %, e 
na carteira da assistência auferiu uma 
rentabilidade de 0,83%, contra de uma 
meta atuarial (INPC + 6% a.a.) de 
1,26%. 

A inflação no mês de junho, medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC do IBGE, utilizado 
como indexador do passivo atuarial do 
Instituto, registrou alta de 0,77%, 
praticamente o mesmo número do IPCA 
(0,79%), Índice de Inflação Oficial 
utilizado pelo governo.

Os rendimentos financeiros líquidos 
da previdência (rendimentos financeiros 
positivos subtraídos dos rendimentos 
negativos, no período) somaram em 
junho R$ 1.710.575,94. Em 2015 
somam R$ 16.873.080,46. 

E os rendimentos financeiros líquidos 
da assistência (rendimentos financeiros 
positivos subtraídos dos rendimentos 
negativos, no período) somaram em 
junho R$ 391.246,94. Em 2015 somam  
R$ 2.725.313,75. 

A rentabilidade dos títulos públicos de 
prazos mais longos, no mês de junho, foi 
prejudicada pelo tom mais duro adotado 
pelo Banco Central. A ata da última 
reunião do Comitê de Política Monetária 
– COPOM manteve o tom mais firme em 
relação à atuação do Banco Central para 
a convergência da inflação para o cento 
da meta em 2016, aumentando as apostas 
do mercado na continuidade de alta dos 
juros nas próximas reuniões e na poster-
gação do início do ciclo de redução da 
taxa Selic, esperado para a segunda 

metade do ano que vem. 
Dessa forma, o IMA-B 5+, que mede 

o comportamento de uma carteira teórica 
formada por NTN-Bs de prazo superior a 
5 anos, obteve rentabilidade negativa de 
0,73% e o IMA-B, que traduz o compor-
tamento geral das NTN-Bs de todos os 
vencimentos, apresentou rentabilidade 
de -0,27%. Dentre os prefixados, o IRF-
M 1+ (LTNs e NTN-Fs com data de 
vencimento superior a um ano) teve 
desempenho negativo de -0,04%, e o 
IRF-M (títulos prefixados de todos os 
vencimentos), 0,32% positivo. Dentre os 
índices que medem os títulos públicos de 
vencimentos mais curtos, o IMA-B 5 
apresentou rentabilidade positiva de 
0,85% e o IRF-M 1, 0,93%. O IMA-G, 
formado pelo conjunto dos prefixados, 
indexados ao IPCA e indexados à taxa 
Selic, teve variação positiva de 0,27%. 
Já na renda variável, o IBOVESPA 
auferiu rentabilidade positiva de 0,61% 
em junho. 

 Assim, considerando o desempenho 
dos principais indicadores de mercado, a 
rentabilidade da carteira de investimen-
tos do Instituto em junho pode ser con-
siderada satisfatória, e a diversificação 
da mesma, adequada. Finalizado o pri-
meiro semestre, a carteira da previdência 
acumula variação positiva de 6,77%, e 
em 12 meses, de 12,59%, e a carteira da 
assistência acumula variação positiva de 
6,39%, e em 12 meses, de 12,71%.

Assistência

Previdência

Conforme a Coordenadora de Con-
tabilidade e Finanças do Ipasem-NH, 
Simone Goularte Pereira, o desafio é 
constante, principalmente nesse cenário 
atual de alta de juros. “Diante disso, 
buscamos diversificar e equilibrar a 
carteira de investimentos com as melho-
res alternativas de investimentos disponí-
veis, com uma gestão ativa e acompanha-
mento permanente”, reforça.

Distribuição da Carteira de acordo com a Instituição Financeira

Evolução do saldo do patrimônio



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

Esta edição do informativo do Ipasem-NH inicia uma nova 
rotina a ser implementada por esta gestão: ao final de cada semestre 
será apresentada a evolução dos investimentos financeiros do 
Instituto, mantendo e reforçando cada vez mais a transparência para 
com os segurados, que são os principais interessados nas 
informações sobre a rentabilidade econômica do Instituto.

Também queremos destacar  a importância da prevenção, com as 
campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul que têm início em 
outubro e se estendem até dezembro e que concedem isenção de 
coparticipação em consultas e exames ginecológicos e urológicos, 
solicitados pelos respectivos médicos. Este é o terceiro ano que o 
Instituto incentiva seus segurados a investirem na própria saúde.

Outra matéria que merece destaque e atenção refere-se às 
alterações quanto aos atendimentos de intercâmbio, ou seja, quando 
os segurados recebem atendimento em alguma Unimed fora da 
região do Vale do Sinos. As novas regras começam a ter validade a 
partir do dia 1º de outubro.

Uma boa notícia para os pais que ainda não conseguiram incluir 
seus filhos entre 21 e 24 anos na Assistência à Saúde do Ipasem-NH: 
foi prorrogado o prazo de inclusão até o dia 31 de outubro de 2015.

Boa leitura!!!
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EXPEDIENTE:

Adiado Censo Previdenciário
Conforme já informado ante-

riormente, por determinação do 
Ministério da Previdência Social 
(MPS), o Ipasem-NH realizará 
Censo Cadastral e Funcional com 
seus segurados, porém a data anteri-
ormente divulgada sofreu alteração, 
em função de problemas com a 
empresa que prestará os serviços de 
cadastramento no censo. Ainda não 
foi divulgada nova data para realiza-
ção do mesmo. E, assim que estiver 
definido novo período, o Ipasem-NH 
divulgará em seus meios de comuni-
cação.

De caráter obrigatório, com 
comparecimento pessoal, para todos 
os servidores públicos titulares de 

cargo efetivo, ativos, aposentados e 
pensionistas, a realização do censo 
será exigência do Ministério da 
Previdência para todos os muni-
cípios, para a partir daí ser implanta-
do o Sistema Previdenciário de 
Gestão de Regimes Próprios de 
Previdência Social (Siprev/Gestão). 

Destaca-se que, mesmo com o 
adiamento da realização do Censo, é 
importante que os segurados mante-
nham os documentos solicitados já 
organizados para evitar possíveis 
transtornos. Salientamos também 
que é obrigatória apresentação de 
número de CPF dos titulares e todos 
os dependentes a partir do nascimen-
to.

13º Salário Grupo Antitabagismo
Já está agendado o pagamento da 

segunda parcela do 13º salário. 
O Ipasem-NH fará o depósito para 

aposentados e pensionistas no dia 16 
de dezembro.

Estão abertas as inscrições para o 
Grupo Psicoterapêutico Antitaba-
gismo. Os encontros são às segun-
das-feiras, às 13horas. Inscrições 
pelo 3594-9162, ramal 244.

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


Campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul na 3ª edição

Pelo terceiro ano 
o Instituto segue 
com as campanhas 

 e 

sempre preocupado 
com a prevenção à 
saúde  dos  seus  
s e g u r a d o s  e  
dependentes. 

Durante os meses de Outubro, 
Novembro e Dezembro  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.

Outubro Rosa
Novembro Azul, 

Marisete de Mello 
Rockenbach trabalha 
há 4 anos com artesana-
to e dedica-se a produções 
de peças em MDF. São várias opções, 
desde mesas e cadeiras para crianças, 
portas-cuias, farmacinhas, portas-erva, 
caixas de chá, portas-espetos, guirlan-
das e nichos, cada peça com seu diferen-
cial, com traços únicos. “Sempre gostei 
de artesanato, comecei a fazer em casa, 
depois eu fiz um curso e aos poucos fui 
me aperfeiçoando”, conta Marisete.

Com o aumento das encomendas, 
Marisete precisou dedicar mais tempo 
ao trabalho e para isso conta com total 
apoio da família. “Tenho que me dedicar 
bastante, as peças ocupam bastante 
tempo, cada uma delas demoram de dois 
a três dias para ficarem prontas, pois 
além do processo de criação para 
escolher as cores e a combinação de 
estampas, faço tudo caprichado para 
que elas tenha bastante tempo de 
duração”, revela.

Utilizando técnicas de pintura e 
decoupagem, Marisete reforça que 
sempre gostou de arte. “Para mim o 
artesanato é uma terapia, entro no meu 
atelier e me concentro e crio minhas 
peças”, destaca. O projeto Viva Mais continua com 

as inscrições abertas para oficinas no 
segundo semestre deste ano, além de já 
agendar datas para o primeiro semestre 
de 2016. 

O Viva Mais segue promovendo 
qualidade de vida nos locais onde 
realiza e onde já foram realizados os 
encontros. Prova da preocupação do 
projeto com a prevenção e a qualidade 
de vida, é o vínculo que mantém com 
as escolas. Mesmo não podendo 
participar das oficinas nesse segundo 
semestre, devido à compensação de 
horas-aula, os servidores foram 

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.

Viva Mais com foco na qualidade de vida 
submetidos a tarefas e desafios 
propostos pelos profissionais do 
projeto que adaptaram-se à essa 
realidade dando sequência ao trabalho 
já realizado.

Criado em 2010, a partir da consta-
tação do número elevado de afasta-
mentos e ausências no trabalho por 
problemas de saúde dos servidores 
municipais de Novo Hamburgo, o 
projeto reúne uma equipe multiprofis-
sional composta das áreas de fonoau-
diologia, fisioterapia, nutrição e 
psicologia, responsáveis pelas 
palestras e oficinas com os servidores. 

As oficinas são desenvolvidas 
mensalmente, durante o expediente e 
nos locais de trabalho.    

Devido à grande aceitação do 
projeto, em 2013, ele foi expandido 
com o Viva Mais 2, que foi construído 
atendendo sugestões de temáticas que 
apareceram em relatos. 

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

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

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

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

“A prevenção é um investimento 
na nossa saúde e, consequen-
temente, na nossa qualidade de 
vida”, comenta a Diretora-
Presidente do Ipasem-NH, Eneida 
Genehr.

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

Julho
Suzana Maria Zimmer -10/07

Cleide Maria Bozzetto Benedetti - 10/07
Maria Juliana Kafer Knack - 13/07

Maria Regina Pereira dos Santos - 13/07
Fátima de Lourdes Vargas - 13/07

Cacilda Beatriz Dambrós Menin - 20/07

Fisioterapeutas participam 
de atualização em eletroterapia

Os fisioterapeutas 
que atuam na Clínica de 
Fisioterapia do Insti-
tuto participaram em 
agosto, de curso de 
a t u a l i z a ç ã o  e m  
eletroterapia, com o 
professor doutor Jones 
Agne, considerado uma 
referência nessa área na 
atualidade brasileira. O  curso, custeado pela empresa prestadora do 
serviço no Instituto, Núcleo de Fisioterapia Integrada, teve como 
objetivo aprimorar os conhecimentos dos profissionais nas mais moder-
nas técnicas para o tratamento das dores e inflamações.

Segurado: Dalcione da Silva 
Orengo
Dependentes: Iara Freitas 
Welter
Data: 30/06

Segurado: Gelci Francisco da 
Rosa
Dependentes: Arcedina Helena 
Barcellos da Rosa
Data: 22/06

Agosto

Márcia Rita Rocha de Souza - 03/08
Liana Ester Hippen Lammel - 10/08

Nair Terezinha Roos - 10/08
Jorge Vilnei da Silva Vargas - 14/08

José Antônio Kayser - 14/08
José Darci Inácio - 14/08

Sandra Rossana Gonçalves Chies - 18/08
Nelson Antônio Corneli - 18/08

Maria Talamar Carvalho - 19/08
Isabel Cristina Muller Pires - 20/08

Segurado: Sebaldo Ninow
Dependente: Helmi Ninow
Data: 22/06

Segurado: Decio Pedro Friedrich
Dependente: Maria Elaine Milan 
Machado
Data: 09/07

Segurado: Carlos Alberto de 
Oliveira
Dependente: Oreni Terezinha 
Soares de Oliveira
Data: 01/06

Segurado: Satel Joaquim 
Martins
Dependente: Eloema Fagundes 
Gonçalves Almeida
Data: 07/07

Segurado: Valcir Roque Antunes
Dependente: Cleunice Santos 
Oliveira
Data: 20/07

Segurado: Cláudio Luiz 
Alminhana
Dependente: Neusa Maria Barth 
Alminhana
Data: 01/08

O Plano de Assistência do Ipasem-NH oferece 
cobertura de Atendimento Nacional via intercâm-
bio da Unimed, somente para situações de 
Urgência/Emergência. Demais atendimentos 
eletivos deverão ser procurados na região do Vale 
do Sinos, cujos valores pagos são previamente 
negociados entre os fornecedores e o Instituto.

Quanto aos atendimentos de intercâmbio da 
Unimed, eles possuem suas próprias regras 
internas. A auditoria dos valores aplicados é 
realizada pela próprias Unimed, conforme seus 
valores praticados. Desta forma, somente é 
enviado para o Instituto o valor total do atendi-
mento (conta fechada), não sendo possível apurar 
a taxa de intercâmbio e respectivo valor de coparti-
cipação. 

Sendo assim, a contar de 1º de outubro de 2015, 
para TODOS  os atendimentos de intercâmbio será 
cobrado do segurado 40% do valor da conta.

Se o atendimento via intercâmbio for urgên-
cia/emergência, cabe ao segurado requerer no 
local de atendimento  o detalhamento de sua conta 
e juntar outras provas que comprovem o caráter de 
emergência. Estes documentos deverão ser 
protocolados junto ao Ipasem-NH com pedido de 
reembolso, que serão analisados  pela Auditoria 
Médica do Instituto e tomadas as devidas provi-
dências.

Quando não tiver profissionais na região do 
Vale do Sinos para o atendimento, o Ipasem-NH 
encaminhará autorização para Porto Alegre ao 
segurado o isentando da taxa de intercâmbio 
(somente coparticipação).

Confira as alterações nos 
atendimentos de intercâmbio

Prorrogado prazo para incluir 
dependentes de 21 a 24 anos

Desde 1º de julho, conforme a Resolução nº 
06/2015, o segurado titular do Ipasem-NH pode 
requerer a inclusão, como dependente da 
Assistência à saúde, do filho solteiro que tenha 
idade de 21 anos, com permanência até completar 
24 anos, mediante o pagamento mensal equivalen-
te a 2% do vencimento bruto por dependente desta 
categoria, por meio de desconto em folha. 

Já existe desde 2012, de acordo com a 
Resolução nº 05/2012, a possibilidade de incluir 
filho solteiro maior de 18 anos e menor de 21 anos, 
como dependente da Assistência, mediante 
desconto mensal em folha de 1% do vencimento 
bruto por dependente.

O prazo para inclusão de dependentes para 
filhos que já completaram 21 anos quando da 
edição da Resolução, foi prorrogada até 31 de 
outubro de 2015. Mais informações no site do 
Instituto www.ipasemnh.com.br.
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