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Confira a evolução dos investimentos 
no primeiro semestre de 2018

A cada semestre apresentamos a evolução dos 
investimentos do Instituto, para que todos possam 
acompanhar a situação financeira do Ipasem-NH, como 
forma de prestação de contas a todos os segurados. Nesta 
edição, são divulgadas as informações referentes aos 
investimentos financeiros do Instituto no primeiro 
semestre deste ano.

No primeiro semestre de 2018 as carteiras de 
investimento do Ipasem-NH registraram rentabilidade de 
2,28% e 2,72%, na Previdência e Assistência, 
respectivamente,  ficando abaixo da meta atuarial do 
mesmo período, que foi de 5,60%.

Fatores políticos e econômicos internos ao longo do 
primeiro semestre do ano,  como a greve dos 
caminhoneiros, ocorrida no final de maio, aumentaram o 
cenário de risco para os investimentos financeiros de 
forma generalizada, tanto na renda fixa, quanto na renda 
variável. 

Dessa forma, observou-se um significativo aumento da 
curva de juros futuros, causado por um enfraquecimento 
da confiança do mercado, que, segundo sua visão, 
demonstra uma menor capacidade de implementação das 
reformas econômicas e das políticas de contenção fiscal. 
Nesse contexto, diminuíram as apostas em relação ao 
crescimento econômico do ano corrente e aumentaram as 
apostas sobre um possível adiantamento do início do ciclo 

de aumento da taxa Selic, antes previsto somente para o 
ano de 2019, o que fez com que as rentabilidades das 
carteiras de investimentos nos meses de maio e junho 
fossem prejudicadas, ficando abaixo da meta atuarial no 
período. 

Os rendimentos financeiros líquidos da Previdência 
(rendimentos financeiros positivos subtraídos dos 
rendimentos negativos, no período) somaram R$ 
7.181.883,13. 

Já os rendimentos financeiros líquidos da Assistência 
somaram R$ 2.046.010,47, no mesmo período.

Em relação ao saldo de aplicações financeiras, o total de 
aplicações da Previdência ao final do semestre é de R$ 
294.030,160,63 e da Assistência, R$ 75.101.649,51.

Evolução em 5 anos
No período que vai desde dezembro de 2012 até 

dezembro de 2017, o montante de recursos financeiros da 
Previdência obteve um crescimento de 54,3%, e o 
montante da Assistência, de 185,3%. Os gráficos abaixo 
refletem o crescimento dos recursos ao longo dos últimos 
anos.

Mais informações sobre os investimentos do Ipasem-
NH podem ser obtidas na página do Instituto 
(www.ipasemnh.com.br), em Investimentos, na lateral 
esquerda do site.
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EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

Semestralmente, temos como com-
promisso publicar no nosso Informativo a 
evolução dos investimentos do Ipasem-NH. 
Essa também é uma forma de agirmos com 
transparência, para que nossos segurados 
possam acompanhar o resultado do trabalho 
feito em relação ao patrimônio. E, nesta 
edição, apresentamos os números do primeiro 
semestre deste ano.

Também, como forma de reforçar, 
publicamos neste edição, um esclarecimento 
sobre as diferenças entre atendimentos 
eletivos, urgência e emergência. Estas são 
informações importantes, que auxiliam na 
hora de usar a Assistência.

Salientamos que os segurados têm a 
possibilidade de entrar em contato com a 
Direção, em caso de dúvidas ou de sugestões. 
Para isso, basta agendar horário com a 
Assessoria Executiva do Instituto. Estamos 
sempre de portas abertas.
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Horário de Atendimento Administrativo

Diretora-Presidente: Eneida Genehr

Diretor de Administração: Geraldo de Araújo

Conselho Fiscal: Alberto de Marco Carvalho, 
Mauro Batista Bittencourt, Ulisses José da Silva 

Conselho Deliberativo: 
Anna Paula Liell, Elenice Rocha, Émerson 
Brandão da Silva, Fábio Lubke Becker 
(Presidente), Geane Ferreira da Silva (Vice-
Presidente), Júlio Anápio da Silva, Lídia Regina 
Vanzela Morais, Márcia Fabiane Becker e Rejane 
Garcia da Silva 

De segunda a sexta-feira, das 8 horas às 11h30 e 
das 13 horas às 17h30

Horário de Atendimento da Clínica Médica
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Contato

Jornalista Responsável
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De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19 horas 
(atendimento médico a partir das 8 horas) 
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 Site: 

 Adriana Seibert de Oliveira
MTB 13.499/RS

Gráfica RJR Ltda.
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Confira alguns cliques 
das oficinas realizadas com 

os profissionais do Projeto 
Viva Mais:

Click

Oficina do Viva Mais 1, 
no CRAS do bairro 
Santo Afonso

No GSFM-NH, atividade e, oficina do 
projeto Viva Mais, com o fisioterapeuta 

Fábio Boesche

Interessados ainda podem 
se inscrever para participar 

das oficinas em 2018. E 
aquelas escolas, órgãos e 
autarquias que querem se 

organizar para 2019, a agenda 
já está aberta.

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


Diferença de procedimento de 
emergência, urgência e eletivo

Algumas dúvidas de segurados são em relação a procedimentos de 
urgência, emergência e eletivos. Esclarecemos cada um deles abaixo.

Os procedimentos de Emergência são todos os casos onde há risco 
de morte ou risco de lesão permanente, havendo necessidade de 
tratamento médico imediato. 

Já  casos de Urgência requerem assistência rápida por sofrimento 
intenso no menor tempo possível a fim de evitar complicações.

Nos casos de emergência e urgência não há necessidade de 
autorização prévia do Ipasem-NH, portanto os procedimentos não 
passam previamente pela Auditoria do Instituto e sim, é uma decisão 
exclusiva do Médico Assistente.

Os procedimentos Eletivos são aqueles procedimentos médicos 
que podem ser programados, não considerados de urgência e 
emergência. Nestes casos o segurado deverá se dirigir à Recepção 
Médica do Instituto com a solicitação do médico assistente. O médico 
auditor do Instituto, avaliará a situação no prazo de 5 dias e após esta 
avaliação o segurado poderá retirar a autorização. Somente em casos 
de cirurgias de médio e grande porte que necessitam de Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais o prazo para retirada de autorização não 
é o mesmo, pois  o Instituto depende de três orçamentos de 
fornecedores e após o recebimento destes há a liberação da 
autorização.

Pedro Pereira de Lima é aposentado do Instituto 
há 10 anos, trabalhou como servidor do Setor de 
Obras e tem a poesia como um grande amor. 
“Quando eu era pequeno, aconteciam festas de 
Santos e faziam uma homenagem ao Santo que se 
festejava e sempre me colocavam para cantar 
junto, no improviso”, conta Pedro, que também era 
o escolhido pelas professoras para recitar poesias 
na escola. “Sempre gostei de poesias, os versos 
brotavam na minha mente. Depois, quando adulto, 
sempre tive o desejo de continuar, mas nunca 
consegui”, revela.

Pedro sempre escreveu seus versos, mas os 
deixava guardados. “Gostaria de publicar, por que 
é inspirador para mim. Às vezes estou sentado ou 
deitado e as idéias vêm. Penso numa história e 
daquela história faço uma letra”, complementa. 
Abaixo uma de suas poesias:

Abertas inscrições para Preparação para 
Aposentadoria e Grupos dos Aposentados

O Centro de Qualidade de Vida (CQV) do Ipasem-NH está com 
inscrições abertas para o Grupo dos Aposentados. 

O grupo tem abordagem multiprofissional e o foco na 
qualidade de vida. Voltado ao público de segurados já 
aposentados, o grupo trabalha com orientações, discussões e troca 
de idéias comuns à aposentadoria, tentando abrir uma perspectiva 
de aprendizado e de produção de novos vínculos. São tratados 
assuntos como trabalho, ocupação, lazer, saúde mental, com 
profissionais de diversas  áreas.

Diferentemente do Grupo dos Aposentados, o Grupo de 
Preparação Para a Aposentadoria, também com inscrições 
abertas, é voltado para os segurados que estão próximos à sua 
aposentadoria. Os encontros do grupo partem de uma abordagem 
preventiva, tanto para aqueles que estão com dificuldade de lidar 
com essa nova etapa ou de se desligar da sua função, como para 
aqueles que estão ansiosos com a aproximação desse momento.

Inscrições - Ambos grupos estão com inscrições 
permanentemente abertas para as próximas edições, sem 
incidência de coparticipação. As inscrições podem ser feitas pelo 
telefone 3594-9162, ramal 229, ou diretamente no CQV. Datas e 
horários ainda a definir.

Se você tem algum talento, e quer divulgar aqui 
também o seu trabalho, envie sugestão para o e-mail 

contato@ipasemnh.com.br.

Meu tempo de moço
Quando eu era moço novo, eu sempre levantei cedo,

buscava água na vertente,
muitas vezes com muito medo,

pro pai fazer o chimarrão.
E ele tinha um segredo, é verdade minha gente,

pra ver se a água estava quente, 
ele despejava no dedo.

Sentado na beira do fogo, 
do lado de um fumo de rolo,

cortava o fumo e a palha e fechava o crioulo.
A mãe preparava o café, com uma baciada de bolo,

e eu saía quebrando a geada
e ia afiar as enxadas no nosso velho rebolo.

Brochava os bois no arado e saía com muito orgulho,
isto no forte do inverno, mês de junho, mês de julho.

Grudava o arado na terra, 
que chegava a fazer barulho

e gritava, “seja o que Deus quiser”
e esquentava meus pés, na verga de pedregulho.

Eu lavrava aquela terra, bem como meu pai pediu,
trabalhando deste jeito, eu espantava o frio.

Da roça, lá no mato eu escutava o ronco dos bugios.
Esse aí era meu ganho.

À tardinha eu tomava um banho 
nas águas mornas do rio.

Deste jeito eu trabalhei, ajudei meus pais e avô.
Trabalho não mata ninguém, 

são e salvo aqui estou.
Só me resta a saudade, do tempo bom que passou.

Eu segui a mesma trilha,
construí a minha família

e meus velhos, Deus levou.

Cantinho do 
Segurado

13º Salário Quiropraxia
Já está agendado o pagamento 

da segunda parcela do 13º salário. 
O depósito para servidores 
aposentados e pensionistas será 
no dia 14 de dezembro.

Os atendimentos de Quiropra-
xia são prestados, neste semes-
tre, às terças-feiras das 8 horas às 
11h30 e quintas, das 8 horas às 
11h30 e das 13 às 17 horas.



Aposentadorias 
Concedidas

Julho 
Simone Raquel Carvalho Borges - 02/07

Isabel Cristina Demboski - 02/07
Leira Salete Teixeira de Souza - 02/07

Luis Ribeiro Duprat - 02/07
Aline de Lima - 02/07

Denize Arlete Sommer Klein - 02/07
Débora Aparecida Mendes Aguiar - 06/07

Marisa Beatriz Capeletti de Moraes - 12/07
Juventina da Silveira Trindade - 12/07

Paula Joana de Lima - 12/07
Jorge da Silva Brandão - 18/07

Filipe Nunes Ferreira - 01/08
Maria Elisete Flesch - 01/08

Cidonia Busatta - 01/08
Ana Maria Toledo - 01/08

Ana Maria Leal de Lima Marschall - 01/08
Claudine Krause Rieger - 01/08

Míriam Mallmann Prates - 01/08
Vivian Rejane Ziegler Meirelles - 03/08

Claudete Volpato - 06/08
Lacyr Ev - 13/08

Mayra Salete Leie - 15/08
Maria Beatriz Koetz da Rosa - 20/08
Pedro Ivan Pereira de Lima - 20/08

Deise Cristine Spindler - 20/08
Ieda Maria Machado Morais - 20/08
Simone Maria Birk Schettini - 23/08

Iolanda Aurora Venites - 20/08
Ana Maria Klein de Oliveira - 20/08

Agosto 

Câncer Bucal

Pedro Reinaldo Roese 
Dentista responsável pela Auditoria 

Odontológica do Ipasem-NH 
(CRO 1410)

Hoje o câncer bucal já é uma ameaça no meio 
odontológico, uma doença que atinge geralmente 
pessoas acima de 40 anos, por isso é necessário uma 
prevenção adequada para cada caso, pois um 
diagnóstico precoce pode levar à cura completa. É o 
câncer que afeta lábios e o interior da cavidade oral. 
Dentro da boca devem ser observados gengivas, 
mucosa jugal (bochechas) palato duro (céu da boca) e 
língua (principalmente as bordas), assoalho (região 
embaixo da língua).

É preciso evitar bebidas com alto teor alcoólico, 
cigarros, próteses mal colocadas, má higiene bucal, 
bem como ter cuidado com feridas que não cicatrizam. 

Os sintomas que se observam desta doença são os 
seguintes:

- Dor de garganta;
- Sangramento que não melhora;
- Feridas na boca e no lábio que não cicatrizam 

em uma semana; 
- Inchaços e caroços;
- Manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na 

parte interna da boca ou dos lábios; e
- Ulcerações superficiais indolores que podem 

sangrar ou não.
- Em estágio avançado da doença pode surgir 

d i f iculdade em engol i r,  mast igar,  fa lar,  
emagrecimento, dor e caroço no pescoço.

O autoexame da boca é uma técnica simples que a 
própria pessoa faz para conhecer a estrutura normal da 
boca e, assim, identificar possíveis anormalidades, 
como mudanças na aparência dos lábios e da parte 
interna da boca, endurecimentos, caroços, feridas e 
inchações. Entretanto, esse exame não substitui o 
exame clínico realizado por profissional de saúde 
treinado. Para a realização do autoexame são 
necessários um espelho e um ambiente bem 
iluminado. 

Por fim, aconselha-se, para prevenção à doença, 
uma alimentação com dieta rica em vegetais e frutas, 
uso de protetor solar nos lábios e uma visita ao dentista 
duas vezes ao ano.

Pensões Concedidas
Segurado: Débora Alessandra Scheffel
Dependente: Maria Clara Scheffel da Silva
Data: 04/05

Segurado: Denilson Rogério dos Santos Jordão
Dependentes: Juan Mendes Jordão
Data: 13/06

Segurado: Emílio José de Chaves
Dependente: Juraci Chaves
Data: 01/07

Segurado: Geni Maria Ferreira Lopes
Dependente: Lucinda Ferreira Lopes
Data: 03/07 

Segurado: João Pinheiro dos Santos
Dependente: Hedy Pinheiro dos Santos
Data: 24/07
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