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Ipasem-NH conta com Comitê de Fiscalização
da Assistência e Comitê de Investimentos
Desde março deste ano o Ipasem-NH conta com
Comitê de Fiscalização da Assistência e Comitê de
Investimentos, instituídos pela Lei Municipal 2.991/2017,
que alterou e acrescentou os referidos dispositivos na Lei
154/1992.
Conforme a Diretora-Presidente do Instituto, Eneida
Genehr, os dois comitês são de extrema importância para
os segurados do Ipasem-NH, pois são responsáveis pela
fiscalização e também por fornecer subsídios relativos a
aplicações, no caso do Comitê de Investimentos.
“Queremos destacar que essa é uma segurança a mais que
os segurados terão de que seu patrimônio estará sendo
investido e utilizado na forma correta. Serão segurados
que estarão ajudando a zelar pelo Instituto”, reforça.

Comitê de Fiscalização
da Assistência Médica
O Comitê de Fiscalização da Assistência Médica tem
como objetivo a fiscalização e o acompanhamento dos
recursos de assistência médica e odontológica relativos
aos procedimentos realizados e demais compromissos
assumidos pelo Instituto por meio de compras, contratos,
credenciamentos e licitações.
Ele atuará através de análise dos relatórios emitidos
pela Diretoria Executiva, que abrangerá a planilha dos
gastos mensais com os valores autorizados por
credenciamento e por tipo de procedimento, com o intuito
de identificar eventuais variações, visando a manutenção
da média mensal dos gastos.
O referido Comitê será composto de 4 membros, sendo
que, 2 serão indicados pelo Conselho Deliberativo do
Instituto (1 representante escolhido entre os indicados

pelo Poder Executivo e outro pela categoria sindical); e 2
membros indicados pela Diretoria Executiva, que se
reunirão ordinariamente a cada mês e, se houver
necessidade, haverá reuniões extraordinárias. Ressalta-se
que a indicação deverá recair, obrigatoriamente, sobre
segurados do Ipasem-NH com grau de instrução de, no
mínimo, Ensino Médio completo.

Comitê de Investimentos
Implantado e em atividade desde 2012, porém agora
instituído em Lei, o Comitê de Investimentos é um órgão
autônomo e consultivo, cuja finalidade é fornecer
subsídios na execução da política de investimentos do
Ipasem-NH, relativos aos Fundos de Previdência e
Assistência.
Seus membros elaboram a Política Anual de
Investimentos, bem como elaboram relatórios trimestrais
detalhados ao final de cada período a que se referir, sobre a
rentabilidade e risco das diversas modalidades de
operações realizadas pelo regime próprio com títulos,
valores imobiliários e demais ativos alocados nos
seguimentos de renda fixa, renda variável e imóveis.
O Comitê constitui-se de 4 membros, sendo 2
servidores do quadro do Ipasem-NH, indicados pelo
Diretor-Presidente e 2 servidores integrantes do Conselho
Deliberativo (um representante escolhido dentre os
indicados pelo Poder Executivo e outro, pela categoria
sindical), os quais se reunem ordinariamente a cada mês e
extraordinariamente, se houver necessidade. Os membros
têm mandato de dois anos, admitida recondução por igual
período.

CRP do município de Novo Hamburgo é renovado
Os Diretores do Ipasem-NH
comunicam que o Certificado de
Regularidade Previdenciária (CRP)
do município de Novo Hamburgo foi
renovado pelo Ministério da
Previdência Social (MPS) com
validade até dia 26 de agosto de 2017.
O vencimento do CRP se deu em 27 de
fevereiro de 2017 e nesta mesma data
foi renovado.

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.
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Cada vez mais preocupados com o patrimônio do Instituto e,
também, querendo aproximar o segurado, fazendo com que ele seja
cada vez mais um ente fiscalizador, foi instituído em Lei o Comitê
de Fiscalização da Assistência Médica, pelo qual serão fiscalizados
todos os recursos relativos à assistência médica e odontológica do
Ipasem-NH.
Da mesma forma, de caráter consultivo, mas já em atuação desde
2012 e já de conhecimento dos segurados, também foi instituído em
Lei o Comitê de Investimentos, que fornece subsídios na política de
investimentos do Instituto. Confiram como estes dois comitês
atuam dentro do Ipasem-NH na matéria de capa do nosso
informativo.
Também destacamos a renovação do CRP do Município até 26
de agosto deste ano, bem como matéria com as integrantes do Grupo
de Apoio ao Paciente Oncológico, que organizou oficina de
arteterapia para mais uma nova troca de experiências.
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Outubro Rosa e Novembro Azul
teve mais consultas na edição de 2016
De outubro a dezembro do
ano passado, o Ipasem-NH
realizou a quarta edição das
Campanhas Outubro Rosa e
NovembroAzul.
Neste período, os números
referentes a consultas médicas tiveram um aumento de
23,2% em relação a 2015.
O número de consultas
masculinas representou uma
porcentagem de 40,2% a mais
em relação a 2015. Foram 216
consultas autorizadas em
2016 aos segurados do
Instituto, 62 a mais que no ano
anterior.
Já as consultas femininas
representam um aumento de
20,4% em relação à edição
anterior, totalizando 950
autorizadas para as seguradas
do Ipasem-NH.
O número de exames realizados pelos segurados, englobando as duas
campanhas, corresponde a 4,11% a mais do que em 2015. Nos exames
femininos, houve um acréscimo de 122 consultas, comparado à edição
anterior, com 1910 autorizações de consultas emitidas em 2016. Já nas
autorizações de exames masculinos houve uma pequena redução em 2016,
de 20 exames. Foram autorizadas 673 exames aos segurados do Instituto.

Muita descontração e energia
em oficina de arteterapia

Quinzenalmente, nas terças-feiras pela manhã o Centro de Qualidade de
Vida (CQV) recebe muitos sorrisos e momentos de carinho, vindo das
integrantes do Grupo de Apoio ao Paciente Oncológico (GAPA). Elas
reúnem-se e dividem suas experiências, anseios e dúvidas relacionadas à
doença. Esse também é um espaço de descontração e aprendizado.
No dia 21 de março, as integrantes reuniram-se para um momento de
arteterapia. Elas começaram a produzir uma esfera decorativa que tem
grande significado entre elas. A primeira esfera foi feita pela segurada
Jussara dos Santos que, no ano passado, presenteou a colega de grupo,
Marinês Ecker, com o artesanato em um Amigo Secreto. E, de lá para cá, a
esfera vem sendo energizada, passando pelas integrantes, até que elas
decidiram fazer a oficina nos encontros.
Coordenado pela Psicóloga Ancile Leal e pela Assistente Social Lílian
Petry, o GAPA é destinado a pacientes que estão em tratamento, controle ou
já passaram por este processo. Os segurados podem ingressar a qualquer
momento, sem inscrição prévia. Os encontros são a cada duas semanas, às
terças-feiras, às 9h30. Não há incidência de coparticipação.
Ancile conta que, segundo a Associação Americana de Arteterapia, o
desenvolvimento da arte e a reflexão sobre os processos e trabalhos artísticos resultantes estimulam as pessoas a ampliar o conhecimento de si e dos
outros, aumentar a autoestima, lidar melhor com sintomas físicos e psíquicos, estresses e experiências traumáticas, desenvolver habilidades físicas,
cognitivas e emocionais e desfrutar do momento proporcionado pelo fazer
artístico .
Ancile destaca que, neste sentido, atividades manuais como esta desenvolvida no encontro, propiciam um espaço de troca entre as participantes,
abrindo a possibilidade de ressignificar as experiências vivenciadas desde o
diagnóstico da doença. “Além disso, o objeto produzido serve como uma
espécie de ‘amuleto’, onde são depositadas vibrações positivas, de força,
saúde e vitalidade, servindo como elo simbólico do grupo”, reforça.

13º Salário
Já está agendado o pagamento da
primeira parcela do 13º salário de
2017. O Ipasem-NH fará o depósito
para os servidores aposentados e
pensionistas no dia 19 de junho.

Cantinho do
Segurado

Marinês Rostirolla
Mombach é aposentada pelo Ipasem-NH
e tem um amor pelo
artesanato há anos. Desde
que se aposentou ela pode se dedicar
um pouco mais a esta paixão. “Sempre
gostei, já fazia antes para vender e
aumentar o orçamento. Hoje, posso
fazer sem um horário definido, é uma
ocupação para a mente, libero tudo que
é ruim”, conta Marinês.
Há um ano ela fez um curso de
artesanato em EVA e tem investido
mais seu talento nessa técnica. Entre os
trabalhos feitos estão enfeites para cuia,
enfeites de mesa, porta-guardanapos,
arranjos de flores, guirlandas e bonecas
decorativas.
“Indico para todas as pessoas
trabalharem com
artesanato, pois é
bom para a
mente, para a
alma e para o
coração”,
complementa
Marinês.

Quiropraxia
Os atendimentos de Quiropraxia
que são realizados no Ipasem-NH
estão sendo prestados, neste semestre, desde março. As sessões são
sempre às terças, das 8 às 11 horas.

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
Janeiro
Maria Gorete Vedovatto Schaab - 02/01
Maria Inez Medtler - 02/01
Matilde Beatriz da Luz - 02/01
Adão Ezair Barckfeld - 02/01
Sônia Aparecida Oliveira Cardoso - 02/01
Iara Elisa Alves de Moraes - 02/01
Marinei de Mello - 02/01
Querli Mattos Brandão de Oliveira - 02/01
Neiva Liane Lehnen - 02/01
Rosângela Driemeyer de Oliveira - 02/01
Alfeu Raimundo Rodrigues - 02/01
Marianne Green Hagemann - 06/01
Remí Kiewel - 09/01
Loreni Maria Rosa Pereira - 09/01

Fevereiro
José Carlos Ludwig - 01/02
Deise Pacheco - 01/02
Rosaura Maria da Silva - 01/02
Sandra Maria Jacinto de Araújo - 01/02
Neli Facchini Schmidt - 01/02
Thomas Luiz Mariani - 01/02
Judite Lúcia Rohden - 01/02
Marcelha do Carmo Kauer Lima - 01/02
Carla Engelmann - 01/02
Magda Beatriz Mattner - 01/02
Maria Roseli Thiesen Dewes - 01/02
Audrey Beatriz Zwetsch - 01/02
João Celso Gonçalves Dutra - 01/02
Flávia Rosecler Nerbas - 01/02
Inácio Jacob Mallmann - 01/02
Adriana Breidenbach - 06/02
Lisie Carine da Rocha - 09/02
Ana Márcia Sauthier Winter - 13/02
Vicentina Maria dos Santos - 17/02
Clarice dos Santos Rozenhen - 17/02
Marielei Gomes de Oliveira - 17/02
Mauro Hahn - 20/02
Márcia Rogeli Silva de Lima - 22/02
Núbia Borges dos Santos - 22/02

Pensões Concedidas
Segurado: Rudimar Doro
Dependente: Carles Laura Albuquerque Doro
Data: 18/01
Segurado: Iro Gomes Cardoso
Dependente: Elaine Brunes
Data: 30/01

Luto: um processo natural da Vida
Ouvimos dizer por aí: “A única certeza que temos nesta vida, é a
morte”. A frase soa tão lógica, não? Apesar de termos ciência da
finitude da vida, encarar esta realidade quando acontece a perda de
um ente querido traz muito sofrimento psíquico. Somos tomados
por uma variedade de sentimentos e emoções que não conseguimos
controlar. Vivemos a sensação de que esta dor permanecerá conosco
“para sempre”. Mas não é (ou não precisa) ser assim!
A este conjunto de reações psíquicas, chamamos LUTO. O luto é
um processo natural, inerente ao ser humano diante de uma perda
significativa (de uma pessoa, de um animal de estimação, de uma
fase da vida). As manifestações emocionais e comportamentais se
assemelham com as da Depressão, e o tempo e a forma de elaboração varia de pessoa para pessoa.
Muitos são os estudiosos que discorrem sobre o tema, buscando
compreender este processo e criar alternativas que nos auxiliem a
enfrentar esta vivência dolorosa. De acordo com Elisabeth KüblerRoss, em seu livro “Sobre a Morte e o Morrer” (1969), as pessoas,
geralmente, passam por 5 estágios durante a elaboração do luto.
Os estágios são:
1. Negação: "Isto não pode estar acontecendo...", “Gostaria de
acordar e ver que tudo não passou de um pesadelo...”.
2. Raiva: "Por que eu?”, “ Não é justo."
3. Barganha/Negociação: “Por que ele e não eu?.”
4. Depressão: “Não vejo sentido em mais nada na minha vida”,
“Quero dormir e acordar somente quando tudo isto tiver passado”,
"Estou tão triste, por que hei de me preocupar com qualquer coisa?"
5. Aceitação: “Faz parte da vida!”, "Vai ficar tudo bem.", "A dor
se transformou em saudade, apenas...”
Entretanto, estes estágios nem sempre ocorrem nesta ordem,
nem são todos experenciados por todas as pessoas. Ou seja, a
maneira de vivenciar o luto é diferente para cada um de nós. Por isto não existe “receita” que alivie a dor. Contudo algumas orientações são bem-vindas. Pratique aquelas com as quais se identifica!
1. Permita-se sentir esta dor, aceite a tristeza, não “segure as
lágrimas”;
2. Procure respeitar seu tempo, não se cobre por estar sentindo-se
com raiva, infeliz ou desanimado;
3. Ampare-se na sua fé! Seja ela qual for!;
4. A troca de experiências entre pessoas que estão passando ou já
passaram por situações semelhantes é um meio eficaz de apoio.
Grupos deApoio ao Luto são indicados!
5. Caso perceba que está muito difícil lidar com a situação
sozinho, busque auxílio profissional. Psiquiatras e Psicólogos são
profissionais capacitados para auxiliá-lo neste momento.
E lembre-se: “A única coisa tão inevitável quanto a morte, é a
vida.” (Charles Chaplin) – Carpe Diem!

Ancile Leal
Psicóloga do Centro de Qualidade de Vida (CQV)
e do projeto Viva Mais do Ipasem/NH
Especialista em Psicologia da Saúde e Psicologia Hospitalar
CRP 07 21199

