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Ipasem-NH lembra que Comprovação 
de Vida deve ser feita anualmente

O Ipasem-NH relembra a todos os aposentados e 
pensionistas do Instituto que a realização da 
Comprovação de Vida deve ser feita todos os anos no 
mês do aniversário do segurado. 

A prova de vida busca manter atualizada a base de 
dados dos servidores aposentados e pensionistas e 
inicia-se no ano subsequente ao ato da aposentadoria ou 
do início da instituição da pensão.

A realização da prova de vida é obrigatória e 
permanente para todos os aposentados e pensionistas do 
Ipasem-NH, sem custos. 

Vale ressaltar que a aqueles que não a realizarem, 
têm o pagamento do seu benefício suspenso.

Como e onde fazer

A comprovação deve ser realizada em qualquer 
agência da Caixa Econômica Federal do País, mediante 
apresentação de qualquer documento de identidade 
oficial válido com foto. 

Os pensionistas menores de 18 anos deverão 
comparecer junto com seu representante legal, munidos 

de documento de identificação oficial com foto e com o 
CPF.

Em caso de problemas de saúde

Como a realização da prova de vida é presencial, em 
caso de impossibilidade de comparecimento junto à 
Caixa Econômica Federal, por problema de saúde 
comprovado por laudo médico atualizado, deverá ser 
protocolado no Ipasem-NH uma solicitação de visita da 
Assistente Social. A solicitação poderá ser realizada por 
familiar do segurado, mediante documento 
comprobatório de vínculo. O setor de Protocolo está 
localizado no primeiro andar do Instituto e está aberto 
das 8 horas às 17h30, sem fechar ao meio-dia.

Cadastro atualizado

Salientamos a importância de todos os segurados 
manterem atualizados os números de telefone e 
endereço residencial para que possamos entrar em 
contato quando necessário.

Os atendimentos de Quiropraxia no Ipasem-NH, durante o segundo semestre de 2018, reiniciam na primeira 
semana de agosto. Conforme o coordenador do curso de Quiropraxia da Feevale, professor Danilo Messa da Silva, 
os atendimentos serão feitos em dois dias da semana: nas terças e nas quintas-feiras, com os primeiros 
agendamentos do semestre podendo ser  realizados nos dias 7 e 9 de agosto, respectivamente.

 O serviço, sem incidência de coparticipação, é realizado por formandos do curso de Quiropraxia da Feevale, 
acompanhados e orientados por professores. Entre os benefícios da quiropraxia estão: ajuda a aliviar dores de 
cabeça; diminuição de  dores no pescoço e nas costas; ajuda nas dores e tensão muscular; auxilia nas dores 
crônicas; além de ser benéfico para uma melhorará na postura.

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, nas terças ou quintas em que houver atendimento.

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
Quintas-feiras - das 13 às 17 horas

Quiropraxia reinicia atendimento dia 7 de agosto



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

O maior compromisso do Ipasem-NH é com 
nossos segurados e dependentes e, por isso, 
também devemos sempre mantê-los informados 
e lembrá-los dos seus direitos e deveres.

Neste sentido, neste informativo damos 
ênfase à Prova de Vida, que deve ser realizada 
pelos servidores municipais de Novo Hamburgo 
aposentados e também pelos pensionistas.

Iniciada em 2017, a realização de prova de 
vida deve ser feita anualmente no mês de 
aniversário do segurado, sob risco de suspensão 
de pagamento do benefício em caso de não 
realização. Confira a matéria completa com 
todas as informações necessárias na Capa do 
Informativo.

E, indo ao encontro das ações voltadas à 
melhor qualidade de vida, o Grupo de Apoio a 
Pacientes Oncológicos realizou Oficina de 
Mandalas, uma oportunidade para aprendizado e  
também de realizar uma atividade prazerosa. 
Confira!

Boa leitura!
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Confira alguns cliques 
das oficinas realizadas com 

os profissionais do Projeto 
Viva Mais:

Click

Oficina do Viva Mais 
3, realizada na 
EMEI Peter Pan, 
com a fonoaudióloga 
Adriane Dambrowski 

Na EMEI Zozina 
Soares de Oliveira, 
em oficina do Viva 

Mais 1, com o 
fisioterapeuta 

Fabiano 
Giacomolli

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


Oficina de Mandala explora 
criatividade de seguradas

As integrantes do Grupo de Apoio a Pacientes Oncológicos 
(GAPO) participaram no dia 12 de junho de uma oficina de 
confecção de mandalas, ministrada pela estagiária voluntária de 
Psicologia Katiane da Silveira. Em meio a muitas cores, as 
seguradas puderam explorar a criatividade.

A psicóloga Ancile Leal, uma das coordenadoras do grupo, 
comenta que para o Psicólogo Analítico Carl Gustav Jung,  a 
mandala pode ser vista como uma representação simbólica da 
totalidade psíquica. “Sendo assim, ao confeccionar uma mandala o 
sujeito está trabalhando várias questões:  a paciência, a orga-
nização, a criatividade, destreza manual, autocontrole, confiança, 
coragem, ansiedade, impulsividade, planejamento, equilíbrio, 
emoções, a sensibilidade, a intuição  e senso estético”, revela.

Ancile destaca ainda que, trabalhar estes aspectos no Grupo, 
propicia a coesão grupal e o autoconhecimento das participantes, 
visando contribuir na manutenção da qualidade de vida.

O grupo -  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.

A segurada Carla Engelmann encontrou no 
artesanato um hobby, e, essa distração, tomou 
uma proporção maior que, hoje, ela já 
comercializa as peças produzidas. Tudo 
começou no ano passado quando ela se 
aposentou e decidiu buscar alguma atividade 
para preencher o tempo.

Carla, que trabalhou como professora, tem 
como carro-chefe as almofadas e os descansos de 
olhos terapêuticos, que são preenchidos com 
chás (camomila, erva cidreira, entre outros). 
“Eles dão uma sensação de conforto. Se coloca 
no rosto ou em alguma parte do corpo e a ação do 
chá já vai relaxando. Essa semana estava com dor 
de cabeça e coloquei na parte que me doía, me 
ajudou muito”, comenta ela.

Além destas, ela também confecciona, porta-
jóias, sachês odorizadores para armários e 
almofadas diversas. 
“Já tenho muitas 
e n c o m e n d a s ,  a  
medida que faço, o 
produto já sai. E 
assim eu vou traba-
lhando”, reforça.

Ipasem apóia campanha da Guarda 
Municipal sobre educação no trânsito

Sempre preocupado com a 
prevenção, o Ipasem-NH apóia 
a  campanha  da  Guarda  
Municipal de Novo Hamburgo, 
que busca conscientizar os 
segurados em relação à 
educação no trânsito.

O Inspetor Chefe da Guarda 
Municipal, no Departamento de 
Ensino, Ulisses José da Silva, 
visitou o Ipasem-NH, juntamente com os alunos do Curso de 
Formação da Guarda Municipal para divulgar ess campanha. 
“Dados do Observatório Nacional de Trânsito mostram que são 48 
mil mortes ao ano relacionadas a acidentes de trânsito. 
Trabalhamos na prevenção, enquanto agentes de trânsito, com 
palestras em escolas e distribuição de materiais junto aos pais, 
fazendo um ciclo de abordagem e disseminando esse 
conhecimento”, observa Silva.

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

Cantinho do 
Segurado



Aposentadorias 
Concedidas

Maio 
Susanete Cristina Wasen Heinle - 02/05
Rosita Lisete Von Hohendorff - 07/05

Notelina de Fátima Belo - 07/05
Rosi Souza Fritz - 07/05

Ana Regina Gehlen - 11/05
Janete Elena Kayser Arena - 11/05

Simone Beatriz Stein - 28/05
Maria Gerci dos Santos Adams - 28/05

Maria Neli Luz dos Santos Correia - 28/05

Adaieni Kerber - 01/06
Eliane Erbert - 01/06

Cíntia Maria  Ott da Costa - 06/06
Adriane Marlei Kalsing - 14/06

Jaqueline Fernandes de Lima - 18/06
Karin Irina Matte - 18/06

Maria Luiza Machado - 18/06
Ilse Cecília Braun - 21/06

Junho 

Hidratação no inverno

Fabíola de Oliveira
Nutricionista do Centro de Qualidade de 

Vida (CQV), do Ipasem-NH 
CRN2-7120       

Quando o inverno chega, a sensação de sede 
praticamente desaparece, fazendo com que o 
consumo de água se torne mais escasso. Essa situação 
pode colocar a saúde em risco, já que ela é essencial 
para manter o organismo funcionando plenamente.

Beber água é fundamental para manter o organismo 
e a pele hidratados, além de evitar algumas doenças, 
principalmente problemas nos rins, além de auxiliar 
na regulação da temperatura corporal, ajuda na 
eliminação de toxinas por meio da urina e da 
transpiração, ajuda a moldar o bolo fecal, é utilizado 
no processo de respiração e carrega muitos nutrientes 
a todas as partes do corpo. Porém, no inverno as 
pessoas tendem a ingerir menos o líquido, já que não 
sentem tanta sede como no verão. 

A sensação de sede diminui, mas a importância do 
líquido para o organismo não. O consumo de cerca de 
dois litros nesses dias mais frios é importante. 

Nesta conta podem entrar a água, sucos naturais, 
chás, alimentos (frutas, verduras e legumes). 
Lembrando que água sempre é o melhor. Chimarrão 
também ajuda, mas cuidado, ele é diurético, por isso, 
devemos ficar atentos às quantidades. 

Algumas dicas para aumentar o consumo de 
líquidos no inverno:

· Aumente a ingestão dos alimentos ricos em 
água. Frutas como melão, melancia e laranja, e 
legumes e verduras como chuchu, pepino e alface, são 
boas opções.

· Invista nas sopas. Além de terem água, podem 
trazer outros nutrientes importantíssimos.

· Aposte nos chás, principalmente os naturais, 
como os de camomila, erva-cidreira, hortelã, etc. 
Cuidar o excesso de açúcar ou mel, pois são calóricos.

· Nunca esqueça da água. Para não fugir dela só 
porque está mais frio, leve sempre uma garrafinha. 
Tenha uma na bolsa, outra no quarto e também no 
trabalho. 

· Se é do gosto da água que você não gosta, 
apesar de ela ser insípida, experimente aromatizar a 
sua, colocando uma rodela de limão, laranja, uma 
lasca de maçã ou algumas folhas de hortelã.

Pensões Concedidas
Segurado: Percival Gilberto Wasem

Dependente: Edvina da Conceição Flores

Data: 27/04/14

Segurado: Rafael dos Santos Moraes

Dependentes: Rosileide Reis do Campo

    Yan Gabriel do Carmo 
Moraes (provisórias)

Data: 28/03

Segurado: Ilony Maria Hartmann

Dependente: Pedro Ayrton Hartmann

Data: 29/04

Segurado: Celestino Paulo Roth

Dependente: Maria Ignez Klein Roth

Data: 11/05

Segurado: Arcedino Ramos

Dependente: Gerci Ramos

Data: 03/06
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