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Ipasem-NH relembra as normas do CQV

Diretores do Ipasem-NH são reconduzidos aos seus cargos 
Os servidores municipais Eneida Genehr e Geraldo de Araújo foram reconduzidos ao cargo de Diretora-

Presidente e Diretor de Administração do Ipasem-NH por mais dois anos. 
A recondução do Diretor Araújo foi votada em Reunião do Conselho Deliberativo do Instituto na data de 

26/06/2017 e a da Diretora Eneida em reunião dos conselheiros do dia 28/07/2017. "Esta é uma decisão importante 
para dar continuidade a um trabalho sério e transparente que vem sendo desenvolvido pela atual diretoria. Todos os 
serviços do Ipasem-NH estão garantidos, para segurança e tranquilidade dos servidores municipais e seus 
familiares", comenta a Diretora-Presidente, Eneida Genehr.

O Centro de Qualidade de Vida (CQV), do Ipasem-NH 
desenvolve seus trabalhos voltados para o cuidado com a 
saúde dos segurados, com o foco direcionado para a 
prevenção de doenças, tanto físicas, como mentais. Neste 
sentido, o CQV disponibiliza atendimentos de 
Fonoaudiologia, Psicologia, Psiquiatria e Nutrição. 

E, para que se possa prestar um serviço de qualidade 
existem algumas regras que organizam o trabalho. 
Destaca-se que essas medidas visam garantir maior 
circulação e o direito ao acesso aos atendimentos a todos 
segurados. As normas já são de conhecimento dos que 
frequentam o CQV, mas sempre é bom relembrar:

* O contato com o segurado que se inscreveu para 
atendimento é realizado por telefone. Após três tentativas 
de contato sem sucesso, o segurado é excluído da fila de 
espera, sendo necessário fazer nova inscrição. Por isso, 
mantenha seus telefones atualizados na recepção do CQV.

* Os horários são oferecidos conforme disponibilidade 
nas agendas dos profissionais. É possível, mais adiante, 
tentar negociar horário mais conveniente diretamente com 
o profissional que o estará atendendo.

* Não há incidência de coparticipação, desde que o 
paciente compareça às consultas. 

* Desmarcações só são possíveis com no mínimo 24 
horas de antecedência. 

* O paciente deve chegar 10 minutos antes do seu 
horário de atendimento. Não há tolerância de atrasos.

* O paciente pode solicitar ao profissional comprovante 
das consultas com duração de no mínimo 20 minutos.

* A Resolução nº 05 de 13 de abril de 2012 estabelece o 
prazo mínimo de dois anos para que o segurado que 
recebeu alta do atendimento no CQV, seja por melhora ou 
por abandono do tratamento, possa requerer atendimento 
novamente pela mesma especialidade.

Faltas

* Falta à consulta é cobrada através de desconto em 
folha de pagamento, conforme tabela vigente (Resolução 
nº 16 de 29/07/2016):

- Falta em atendimento em nutrição, fonoaudiologia  
e psicologia - R$ 53,33

- Falta em atendimento de psiquiatria - R$ 72,00
* A falta pode ser justificada (e não cobrada) mediante 

apresentação de comprovante médico ou de trabalho. Tal 
comprovante deve ser entregue na recepção do CQV até o 
final do mês.

* Reuniões e compromissos pré-agendados não são 
consideradas faltas justificadas, pois podem ser 
desmarcados com antecedência. Casos especiais são 
encaminhados para apreciação.

Perda do atendimento

*Não comparecimento na primeira sessão. Se ainda 
houver interesse no atendimento, o segurado deverá fazer 
nova inscrição, retornando para a fila de espera.

* Dois não comparecimentos consecutivos por faltas ou 
desmarcações.

* Quatro não comparecimentos alternados durante o 
tratamento por faltas ou desmarcações.

* A não marcação de reconsulta dentro de um período de 
3 meses, sem justificativa, acarreta alta administrativa.

A normas e valores de descontos em caso de falta  do 
setor de Fisioterapia serão abordados em matéria na 
próxima edição do Informativo do Ipasem-NH.



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

Neste informativo iremos reforçar algumas informações aos 
nossos segurados, que são de extrema importância, para que eles 
possam usufruir aos direitos que têm no Instituto. Entre elas, a 
regras existentes no Centro de Qualidade de Vida (CQV), as quais 
os segurados são orientados e as recebem no momento em que 
fazem inscrição em alguma das especialidades que ali têm 
atendimento. Esta será a primeira matéria sobre regras de 
atendimentos, os direitos e deveres aos quais os segurados devem 
seguir. No próximo Informativo daremos continuação com os 
demais setores do Instituto. 

Também neste informativo reforçamos o prazo que deve ser 
respeitado para a reinclusão de filhos de 18 e 21 anos no sistema 
de Assistência.

Além disso, também queremos agradecer a confiança 
depositada na Direção do Instituto. E, novamente, nos colocar à 
disposição de nossos segurados para quaisquer dúvidas que 
tenham. Estamos sempre de portas abertas para recebê-los. Para 
isto basta agendar horário, diretamente na Diretoria (2º andar), ou 
pelo ramal 205.
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EXPEDIENTE:

Os atendimentos de Quiropraxia, durante o segundo semestre de 2017, 
já estão sendo prestados no Ipasem-NH desde 8 de agosto. O serviço, sem 
incidência de coparticipação, é realizado por formandos do curso de 
Quiropraxia da Feevale, acompanhados e orientados por professores.

Os atendimentos são realizados no 3º andar do Ipasem-NH e, para 
agendar um horário, bastar ir pessoalmente no Setor, a partir das 8 horas.

As sessões são realizadas durante o semestre letivo dos estudantes, por 
este motivo, dias e horários de atendimento podem variar. 

Quiropraxia
Terças-feiras- das 8 horas às 11h30

Quiropraxia reinicia atendimento

Inscrições abertas para o Viva Mais
Os funcionários públicos municipais de Novo Hamburgo têm a 

oportunidade de participar do  Projeto Viva Mais, que conta com três etapas 
de oficinas que abordam a qualidade de vida. 

O  tem encontros voltados às quatro áreas dos palestrantes: 
Nutrição, Psicologia, Fisioterapia e Fonoaudiologia, englobando os eixos 
temáticos de Consciência Corporal, Qualidade de Vida, Movimento e 
Relacionamento Interpessoal.

Já o é destinado àqueles que já participaram dos primeiros 
encontros, aprofunda os temas abordados anteriormente, com o foco 
voltado a temas atuais e atividades práticas.

O  tem oficinas em cada área separadamente, com palestras 
mais abertas à participação do público e com experiências mais práticas. 

As inscrições para participação estão abertas e as escolas, autarquias e 
órgãos públicos municipais interessados em participar podem entrar em 
contato pelo telefone 3594-9162, ramal 229 ou 244.

Viva Mais 1

Viva Mais 2 

Viva Mais 3

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


Mônica Krauss é pensionista do Ipasem-NH 
e tem no artesanato a sua válvula de escape, sua 
fonte de renda extra, além de ser uma grande 
paixão que cultiva há 31 anos.

Ela, que começou a trabalhar com artes 
quando engravidou, conta sempre gostou dessa 
área, mas foi durante a gravidez que ela se 
dedicou mais e começou a trabalhar em casa 
com suas produções. “O artesanato me ajuda a 
me concentrar, a construir projetos para minha 
vida. Quando meu marido faleceu, há 22 anos, 
foi o artesanato que me ajudou a superar o 
momento que estava passando”, conta Mônica.

E ela faz trabalhos em várias técnicas entre 
elas, bonecos em tecidos, crochê, tricô, pintura 
em tecido, pintura em tela. 

Mônica conta ainda que uma grande alegria 
foi ver seus trabalhos serem expostos em uma 
feira pela primeira vez. “Quando vi meus 
fantoches lá, foi maravilhoso, só de ver a 
alegria das crianças interagindo foi uma 
satisfação”, ressalta.  Outra grande alegria de 
Mônica foram as aulas de artesanato que ela 
ministrou para pessoas com depressão. “Foi 
uma oportunidade ótima de repassar o que sei e 
de poder ajudar também as pessoas com a arte, 
assim como a arte me ajudou”, completa.

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

Inscrições abertas para o Grupo de 
Preparação para Aposentadoria

O Grupo de Preparação para Aposentadoria está com inscrições 
abertas para a nova turma que se inicia dia 14 agosto. Ele objetiva 
oferecer aos servidores que estão em vias de se aposentar um 
espaço para debater a multidimensionalidade que envolve uma 
aposentadoria com qualidade e como melhor se preparar para ela.

Coordenado pela Psicóloga do Ipasem-NH Ana Laís Metzdorf 
Kismann  e pela Assistente Social do Instituto, Lilian Petry, o 
grupo também busca auxiliar o servidor quanto à  criação de um 
projeto de vida a ser executado após a aposentadoria.

Como se inscrever?
As inscrições podem ser feitas no Centro de Qualidade de Vida 

(CQV), no 2º andar do Instituto, e pelo telefone 3594-9162, ramal 
244.

Grupo de Preparação para Aposentadoria

Quando? Nas segundas-feiras
Início? 14 de agosto
Horário? Das15h30 às 17 horas
Não há incidência de coparticipação

Cantinho do 
Segurado

Ipasem reforça:  atenção ao prazo 
para solicitar permanência 

de filhos na Assistência
Os segurados que têm filhos prestes a completar 18 e 21 anos e 

têm interesse em mantê-los no plano de Assistência do Ipasem-NH 
devem ficar atentos ao prazo de 60 dias a contar da data de 
aniversário do dependente para a reinclusão dos mesmos. 

O Plano de Assistência do Ipasem-NH, desde a sua fundação, 
previa que os filhos fossem dependentes dos segurados titulares até 
completarem 18 anos e, neste período, podem usufruir dos 
benefícios referentes à Assistência.

Porém, em 2012, este benefício foi ampliado para os filhos de 18 
a 21 anos, conforme previsto no artigo 59, da , 
sendo que esta decisão é optativa, gerando um desconto de 1% do 
salário bruto do servidor.

Já, em 2015, o benefício foi estendido para filhos de 21 a 24 anos 
( ), também de forma optativa, gerando 
desconto de 2% do salário bruto.

Para requerer esta extensão da permanência do(s) filho(s) como 
dependente(s) no Plano de Assistência, em ambas as situações é 
necessário fazer a solicitação via protocolo.

Reforçamos a informação de que a reinclusão deve ser feita 
dentro do prazo já mencionado, de 60 dias a contar da data de 
aniversário do filho dependente, o que foi previsto pela 

.
A relação completa da documentação necessária encontra-se no 

site do Instituto (www.ipasemnh.com.br), ou pode ser obtida no 
setor de Protocolo.

Resolução nº 05/2012

Resolução nº 06/2015

Resolução 
01/2016

http://www.ipasemnh.com.br/noticias/Res_05_2012_Regulamento_Assis_Saude.pdf
http://www.ipasemnh.com.br/noticias/Res_06_2015_Inc_filhos_21_24_anos.pdf
http://www.ipasemnh.com.br/noticias/Res_01_2016_Alt_Prazo_Inc_Depententes_18_21.pdf


Aposentadorias Concedidas

Maio 
Noeli Isabel de Negri Silva - 02/05
Jozani da Silva Colaraux - 02/05

Karin Fabiane Saueressig Diefenbach - 02/05
Ivone de Fátima da Silva Guedes - 02/05

Maria Elena Gageiro Soares - 02/05
Imelda Lúcia Schardong - 02/05

Ângela Beatris da Silva Bueno - 02/05
Milton Santino Bernardes - 02/05

Onira de Lima e Silva - 04/05
Mauro José da Silva - 08/05

Verônica Catarina Schaeffer Pereira - 08/05
Ana Rosecler Leite Buonocore - 08/05

Leonilda de Lima - 08/05
Jussara Rios - 08/05

José Luiz Kieling Morsch - 08/05
Maria do Carmo Escobar Borsatto - 08/05

Isabel Schneider Machado - 08/05
Gladimar de Fátima Corrêa Venter - 08/05

Sônia Regina Kronmeyer Lobo - 08/05
Marisa Elena de Mello - 17/05

Claudete de Castro - 10/05
Eliane Gomes Andara Beuren - 15/05

Marta Augusta Scheffel - 15/05
Eliane Pontes Ely - 15/05

Mara Regina Larini Schneider - 15/05

Jussara Soares - 01/06
Elizabeth Azeredo Andrade - 01/06

Amendorino Miranda da Rosa - 01/06
Mônica Alcântara de Abreu  - 01/06

Fernanda Beatriz Bier - 01/06
Ernesto Jardim Leão - 01/06
Iris Flores da Silva - 01/06

Ênio da Silveira - 01/06
Neusa Garcia Machado - 01/06

Eloci Terezinha de Oliveira - 01/06
Fabiane Maria Hermann Machado - 01/06

Gerson José da Silva - 01/06
Edson Luiz Kanig Boff - 01/06

Eva Szczepaniak - 01/06
Janice dos Santos Silva - 01/06
Rejane Luiza Doering - 16/06

Volnei Machado Campagnoni - 16/06
Valderes Davila Koenig - 19/06

Luiza da Silva - 20/06

Junho

Pensões Concedidas
Segurado: Jandir Nogara
Dependente: Marina Lina Nogara
Data: 24/05 

 Segurado: Alzemiro Azeredo Knewitz
Dependente: Maria Helena Machado
 Knewitz
Data: 14/06

A Síndrome do Pensamento 
Acelerado (SPA)

Martina Dillenburg Scur
 do Centro de Qualidade de Vida (CQV) 

e do projeto Viva Mais do Ipasem/NH
CRP 07/18934

Psicóloga 

Muitas pessoas pensam que o mal do século é a depressão, mas será 
que esta é a única doença psíquica que o Ser Humano vem desen-
volvendo? Vivemos numa sociedade imperativa, acelerada e ansiosa. As 
pessoas atualmente vivem com a mente agitada e estressada, algo que 
nas décadas anteriores não se constatava. Paciência e tolerância quando 
se lida com contrariedades, erros, atrasos e frustrações têm se tornado 
artigos de luxo na vida das pessoas. Entramos na era da indústria do 
entretenimento digital, que exige pressa, respostas instantâneas, 
amizades rápidas (e quanto mais melhor), acúmulos de likes e, na contra 
mão do esperado, encontramos também pessoas interiormente muito 
sós. Por de trás das telas descobrimos que grande parte dos seres 
humanos não sabem ficar só, se interiorizar, refletir sobre a importância 
da existência, se curtir ou, até mesmo, ter um autodiálogo. Essas pessoas 
conhecem muito das redes sociais, mas pouco conhecem alguém a fundo 
e, o que é mais agravante, raramente conhecem a si mesmas. Estamos 
então em vários lugares ao mesmo tempo, mas quase nunca aonde 
realmente e, fisicamente estamos. 

 E o que isso tem a ver com a Síndrome do Pensamento Acelerado? 
Quase tudo! Começamos então por refletir e definir sobre o conceito: 
pensar é bom! E pensar com lucidez é melhor ainda, certo? Mas, pensar 
demais é contra a saúde psíquica, contra o prazer de viver e a capacidade 
de criar. Pensar torna-se tão viciante quanto as drogas psicoativas. Des-
ta forma, o excesso de informação, de atividades, de preocupações, de 
trabalho intelectivo e do uso do celular pode se tornar um grande 
estopim para a SPA. 

Uma das características mais marcantes dessa Síndrome é o sofri-
mento por antecipação. Ficamos tão angustiados por situações que ainda 
não aconteceram, embora na nossa mente toda história já está desenhada 
e tem um fim. Mas aí você se pergunta, como não pensar no final da 
história se já conhecemos o início?!

Podemos comparar o cérebro humano como uma máquina que, 
quando funciona em alta rotação continuamente, dia e noite, pode cor-
rer o risco de aumentar sua temperatura e danificar suas peças. No cére-
bro ocorre quase o mesmo processo, pensar excessivamente sem 
nenhum autocontrole propicia o esgotamento mental. E, mesmo que 
estes pensamentos sejam positivos, interessantes geram um desgaste 
cerebral intenso,  produzindo, assim, a mais importante ansiedade dos 
últimos tempos. 

Para amenizar estes turbilhões de pensamentos,  
EXPERIMENTE: sentir-se livre para pensar e também agir, mas não 
seja escravo dos pensamentos; gerenciar o sofrimento antecipado - 
organize seus pensamentos para o presente e algumas alternativas de 
planejamento para o futuro, evitando a frustração quando as coisas não 
acontecem como o esperado; liberar memória cerebral através da 
dúvida, da crítica e da decisão – seja objetivo, questione-se e busque a 
causa para poder superar as dificuldades e seguir em frente; reavaliar 
suas crenças – “será que me cobro demais?”, “será que me sinto 
incapaz?”; trabalhar, mas não seja um escravo dele; respirar mais e 
concentre-se no ar que enche os seus pulmões; experimente não tentar 
ter o controle de tudo que acontece à sua volta; e, por último, busque o 
prazer e lazer pessoal, que satisfaça a si mesmo e não aos outros. 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

