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Evolução dos Investimentos do Instituto
no 1º semestre de 2016
No mês de agosto de 2016, a carteira de aplicações
financeiras da Previdência auferiu uma rentabilidade de
1,13 %, e a carteira da Assistência alcançou uma
rentabilidade de 0,83%, perante uma meta atuarial
(INPC + 6% a.a.) de 0,80 %. Dessa forma, nos primeiros
8 meses do ano as carteiras de investimentos do IpasemNH registraram rentabilidades de 13,36% e 11,10%, na
Previdência e Assistência, respectivamente, acima da
meta atuarial do mesmo período, que está em 10,29%.
A inflação no mês de agosto, medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC do IBGE,
utilizado como indexador do passivo atuarial do
Instituto, registrou alta de 0,31%.
Os rendimentos financeiros líquidos (rendimentos
financeiros positivos subtraídos dos rendimentos
negativos, no período) somaram R$ 3.319.361,51 em

agosto e, no acumulado do ano, somam R$
35.067.995,94. Já os rendimentos financeiros líquidos da
Assistência somaram em agosto R$ 667.690,46 e, em
2016, somam R$ 5.788.664,59.
Em relação ao saldo de aplicações financeiras, o total
de aplicações financeiras da Previdência ao final do mês
de agosto é de R$ 295.850.612,06 e da assistência, R$
63.788.965,96.
Evolução em 5 anos
A tabela abaixo apresenta o crescimento das
aplicações financeiras do Ipasem-NH nos últimos 5 anos.
No período que vai desde agosto de 2011 até agosto de
2016, o montante de aplicações financeiras da
Previdência obteve um aumento de 82,4%, e o montante
de Assistência, 225,5%.

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DA PREVIDÊNCIA -5 ANOS
AGO/2011

DEZ/2011

DEZ/2012

R$ 162.208.403,73 R$ 167.986.703,17 R$
16,41%

3,56%

DEZ/2013

DEZ/2014

DEZ/2015

AGOSTO/2016

ACUMULADO

194.893.765,15 R$ 201.625.624,41 R$ 242.042.251,27 R$ 265.676.628,01 R$ 295.850.612,06
16,02%

3,45%

20,05%

9,76%

11,36%

82,4%

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DA ASSISTÊNCIA -5 ANOS
AGO/2011

DEZ/2011

DEZ/2012

DEZ/2013

DEZ/2014

DEZ/2015

AGO/2016

ACUMULADO

R$ 19.596.817,13 R$ 20.451.447,31 R$ 26.670.934,51 R$ 28.986.262,93 R$ 39.540.383,49 R$ 49.393.443,65 R$ 63.788.965,96
34,2%

4,4%

30,4%

8,7%

31,5%

24,9%

29,1%

225,5%

Atenção para as regras para reembolso do Auxílio Funeral
Desde 2013 o Ipasem-NH conta com a prestação de
Auxílio Funeral para os segurados titulares do Instituto.
Previsto no Artigo nº 58A, da Lei 154/1992 e
regulamentado pelas Resoluções 02/2014 e 15/2016,
somente terá direito ao Auxílio Funeral o titular que
contribui para a Assistência.
Com o Auxílio Funeral, os familiares dos segurados
titulares falecidos terão direito a reembolso da despesa
de funeral até o valor de 1.238 URMs.
Para ter direito à assistência funeral, o requerimento
deve ser feito por da membro família (consanguíneo ou

por afinidade), cônjuge ou companheiro do servidor
falecido, que deverá se dirigir ao setor de Protocolo do
Ipasem-NH e apresentar atestado de óbito, comprovação
documental de vínculo de parentesco e Nota Fiscal onde
conste a despesa com sepultamento.
O reembolso das despesas comprovadas será feito
através de depósito bancário em conta corrente do
requerente ou cheque nominal, ou seja, somente em
nome do parente que constar na Nota Fiscal.
O prazo para requerer o auxílio é de 6 meses a partir
do falecimento.
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Informativo do Instituto
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Chegamos a esta edição do Informativo lembrando a todos os
segurados da importância dos exames preventivos e, em função
disso, o Ipasem-NH estimula nossos segurados a fazê-los, lançando
as Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, que se estendem de
Outubro a Dezembro.
Também, como já prometido e cumprido a cada semestre,
estamos apresentando a evolução dos investimentos do Instituto, no
primeiro semestre deste ano, para que todos possam acompanhar a
situação financeira do Ipasem-NH.
Além disso, matérias importantes para que nossos segurados
fiquem atentos aos prazos de inclusão de dependentes.
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Em 2012, este benefício foi ampliado para os filhos de 18 a 21 anos
(Resolução nº 05/2012), sendo que esta decisão é optativa, gerando um
desconto de 1% do salário bruto do servidor.
Em 2015, o benefício foi estendido para filhos de 21 a 24 anos (Resolução
nº 06/2015), também de forma optativa, gerando desconto de 2% do salário
bruto.
Destacamos que o segurado deve estar atento ao prazo de inclusão dos
filhos nos dois casos: o prazo para solicitar a permanência é de até 60 dias a
contar da data de aniversário do dependente.
Para requerer a extensão da permanência do(s) filho(s) como dependente(s) no Plano de Assistência, em ambas as situações, é necessário fazer
solicitação via protocolo, dentro do prazo já mencionado, de até 60 dias.
Documentação para Inclusão
Filhos maiores de 18 anos e menores de 21 anos (RID 05/2012)
Foto 3x4;
Cópia do RG ou Cópia da Carteira de Habilitação;
Cópia do CPF;
Cópia da Certidão de nascimento atualizada;
Além disso, é necessário apresentar cópias de pelo menos dois dos
seguintes documentos:
a) Comprovante de matrícula em curso superior ou técnico;
b) Comprovante de residência no mesmo local do titular;
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
d) Inscrição como dependente do titular em associação, no Imposto de
Renda ou no INSS
Filhos maiores de 21 anos e menores de 24 anos (RID 06/2015)
- Caso o segurado realize a solicitação de permanência antes do filho
completar os 21 anos é necessário a apresentação apenas da Certidão de
Nascimento atualizada;
- Se o pedido for feito após o aniversário do filho, o segurado tem até 60
dias para solicitar a reinclusão, como já mencionado, apresentando os
mesmos documentos exigidos no RID 05/2012.

Campanhas Outubro Rosa e
Novembro Azul na 4ª edição
Com o foco voltado à
prevenção à saúde de
seus segurados e dependentes, pelo quarto ano
consecutivo o Instituto
promove as campanhas
Outubro Rosa e
Novembro Azul.
Com as Campanhas, de 1º de Outubro a 31 de 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.
As duas campanhas se estendem pelos 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, consequentemente, na nossa qualidade de vida. Neste ano começamos também a divulgação antecipadamente justamente para que possamos atingir um maior
número de segurados", comenta a Diretora-Presidente do Ipasem-NH,
Eneida Genehr.

Exames que estarão isentos de coparticipação
em cada campanha, além das consultas:
Outubro Rosa
* Mamografia
* Ecografia mamária
* Exame A fresco
* Colposcopia
* CP (citopatológico)

Cantinho do
Segurado

“A arte é liberdade, é meu pulmão”.
Assim, Gladimir Fernando Alves expressou
seu amor às artes plásticas, atividade a que
se dedica desde 2003, quando começou a
fazer cursos de pintura em quadros. “Primeiro iniciei com a pintura de quadros, depois
passei a fazer as caixas em MDF e as demais
peças”, conta. “Gosto mais do abstrato,
tenho mais liberdade de fazer, junto as cores
e vou criando. É através da minha arte que
me expresso e as pessoas podem sentir a
minha sensibilidade”, reforça Fernando,
que hoje é aposentado e trabalhou na
Secretaria Municipal de Educação.
O trabalho de Fernando é bastante
conhecido entre os colegas, tanto que fazia
exposição de suas obras no Centro
Administrativo e também em escolas do
município. Fernando está em constante
produção e está com planos de fazer outras
exposições para mostrar seu trabalho. “`Às
vezes estou aqui e esqueço do mundo, é uma
terapia”, complementa.

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

Atenção aos segurados que retornam
de Licença de Tratamento de Interesse
O Ipasem-NH comunica a todos
os segurados que estavam em
Licença de Tratamento de Interesse
(LTI) no período de realização do
Censo Cadastral Previdenciário
(Abril e Maio de 2016), que ao
retornarem às suas atividades de
trabalho deverão comparecer ao
Instituto para Atualização Cadastral Obrigatória.
Quem não realizar a atualização
terá o pagamento da sua remuneração bloqueado até regularizar a
situação, conforme o parágrafo 3º,
do artigo 9°, do Decreto 7.208, de 9
de março de 2016, uma vez que não
foi realizado o Censo.

Como Proceder
Para a Atualização
Cadastral, o segurado deverá se
dirigir ao Protocolo do Instituto
(de segunda a sexta-feira, das 8
horas às 17h30, sem fechar ao
meio-dia), portando Ficha
Cadastral preenchida, juntamente com os documentos
exigidos e suas cópias simples.
A Ficha Cadastral, assim
como a listagem completa dos
documentos que devem ser
apresentados, juntamente com
as cópias, podem ser encontradas no site do Instituto em
www.ipasemnh.com.br.

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

Grupo Cuidando da Dor: artesanato e reaproveitamento
As integrantes do Grupo
Cuidando da Dor do Ipasem-NH
estão, entre as suas atividades,
realizando trabalhos de artesanato,
com reciclagem de materiais. Nas
oficinas desenvolvidas durante os
encontros, as seguradas estão
confeccionando suporte para
panelas e descanso para copos com
tampas de garrafas pet forradas
com tecido.
O grupo é coordenado pelo
fisioterapeuta Fabiano Giacomolli
e pela psicóloga Fernanda
Stroeher, que desenvolvem um
trabalho em conjunto com
exercícios, conversas e orientações
das duas áreas, além de atividades

como viagens e trabalhos em
artesanato, em que as participantes
podem repassar aos demais seus
conhecimentos.
O grupo busca ensinar as
pessoas a lidarem com as dores
crônicas e amenizar as dificuldades
enfrentadas em função da dor, com
o foco voltado para a qualidade de
vida e a prevenção de uma possível
piora do quadro.
O Grupo Cuidando da Dor tem
encontros todas as sextas-feiras, às
8h30, na Sala 03 do CQV.
Inscrições para participação podem
ser feitas na Recepção do CQV ou
pelo telefone 3594-9162. Não há
incidência de coparticipação.

Arrecadação de tampinhas
As integrantes do Grupo estão
recolhendo tampinhas de qualquer
frasco (garrafas pet, caixas de leite,
frascos de amaciante de roupas, sabão
líquido, entre outros), para que possam
confeccionar bonecos, como os da foto
acima. Os brinquedos produzidos serão
todos doados no período de Natal para
Instituições que trabalham com
crianças carentes. Quem quiser
contribuir pode deixar as tampas no
CQV, onde há uma caixa de coleta, no
balcão da recepção.

Aposentadorias Concedidas
Julho
Rosita Locks Lopes - 01/07
Maria Luiza dos Santos Pereira - 01/07
Erenita Schroder - 01/07
Maria Regina Machado Bastos da Rocha - 01/07
José Inácio Knob - 01/07
Oly da Veiga - 01/07
Maria Celita Zampieri - 11/07
Paulo Renato Alves da Silva - 11/07
Arthur Alexandre Virtuoso - 15/07
Solange Carmen Mânica - 18/07

Agosto
Ana Lúcia Juchem - 01/08
Magda Susana Schaab - 01/08
Dania Rejani Keil Wolfart - 0108
Maria Regina da Rosa - 01/08
Lia Mara Bigolin Camargo - 01/08
Eunice Luiza Mielke Weber - 01/08
Dejanira da Silva - 01/08
Regina Roese de Souza - 01/08
Darci Gilberto de Souza - 08/08
Jaqueline Guimarães - 08/08
Maria Regina da Rosa Auzani - 08/08
Elaine Teresinha Medeiros da Silva - 08/08
Dulcimar Mecca Flores - 10/08

Darci Luis Prado - 10/08
Vanderlei Arocha Porciuncula - 15/08
Luciana Taegtow - 15/08
Janete Strack Lima - 15/08
Ângela Elisabeth Bender - 15/08
Rejani Anders - 15/08
Aurea Regina Muller - 22/08
Eloi de Oliveira Ribas Brum - 22/08

Pensões Concedidas
Segurado: Osvaldino da Silva
Dependente: Marlene da Silva
Data: 02/05
Segurado: Osório Nicomedes da Rosa
Dependente: Irene Maria dos Santos da
Rosa
Data: 03/06
Segurado: Rosalino de Souza
Dependente: Eraci Maria Motta de Souza
Data: 14/07
Segurado: Altair Artur Schiavini
Dependente: Ana Dália Schiavini
Data: 21/07

