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TCE-RS manifesta parecer favorável 
em contas de 2017 do Instituto

Pelo 3º ano consecutivo no 
Ipasem-NH a Diretoria do 
Instituto recebeu o parecer do 
Tribunal de Contas do Estado do 
RS (TCE-RS) relativo à análise da 
Gestão de 2017, com parecer 
favorável em todas as contas, sem 
necessidade de justificativa.

Ainda conforme o documento, 
o Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas opinou pela 
regularidade das contas em 
anál ise ,  uma vez que há 
inexistência de falhas no período 
examinado.

A Diretora-Presidente do 
Instituto, Eneida Genehr, e o 
Diretor de Administração Geraldo 
de Araújo, destacam que esse 
reconhecimento é o resultado de 
um trabalho coletivo que envolve, 
além da Direção e de todos os 
servidores do Ipasem-NH, o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo e o Comitê de Investimentos, que acompanham os 
serviços realizados e os recursos financeiros do Instituto.

CRP - O Certificado de Regularidade Previdência (CRP) do município de Novo Hamburgo foi renovado pelo 
Ministério da Previdência Social (MPS) no dia 8 de outubro de 2018, com validade até dia 6 de abril de 2019.

Fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPS), do Ministério da Fazenda, o CRP 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, ele atesta que o ente federativo segue 
normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.

O CRP 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.

Ipasem-NH completa 26 anos. Parabéns! 
No dia 24 de dezembro o Ipasem-NH completa 26 anos de história dedicados aos seus segurados e dependentes.
O Instituto foi instituído pela Lei Municipal n° 154, de 24 de dezembro de 1992 e em janeiro de 1993 recebeu suas 

primeiras contribuições. Sua criação teve como objetivo a prestação de serviços de Previdência Social e Assistência 
Médica aos servidores públicos municipais de Novo Hamburgo e seus dependentes. Desde 20 de maio de 1994 o 
Instituto conta com sede própria, atendendo à grande demanda e à necessidade de ampliar os serviços oferecidos.

Hoje o Ipasem-NH conta com 11.255 segurados, sendo destes, 3.436 titulares ativos, 1.748 titulares aposentados, 
236 pensionistas e 5.835 dependentes. 



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

E chegamos no último informativo de 
2018. Mais um ano que encerramos com a 
certeza que o Ipasem-NH está caminhando no 
rumo certo e que estamos desempenhando um 
trabalho sério e correto junto aos servidores do 
Instituto e Conselheiros. Prova disso é o 
parecer do Tribuna de Contas do RS, que 
novamente manifestou parecer favorável 
relativo à análise da Gestão de 2017, 
informação que trazemos na matéria de capa 
deste Informativo. 

Também lembramos da importância da 
prevenção e, por isso, reforçamos as nossas 
campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, 
que até dezembro isenta de coparticipação de 
consultas e exames ginecológicos e 
urológicos, solicitados por seus médicos. As 
campanhas seguem até 31 dezembro de 2018. 
Contamos com a participação de todos.

Desejamos um Feliz Natal e um Próspero 
2019 para todos segurados e familiares.

Uma ótima leitura!
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EXPEDIENTE:

Administração do Ipasem-NH

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

Endereço

Contato

Jornalista Responsável

Impressão

 Tiragem

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

Rua 5 de Abril, nº 280   Novo Hamburgo/RS

 (51) 3035.7092    
 Site: 

 Adriana Seibert de Oliveira
MTB 13.499/RS

Gráfica RJR Ltda.

 4.500 exemplares

contato@ipasemnh.com.br
www.ipasemnh.com.br

Confira alguns cliques 
das oficinas realizadas com 

os profissionais do Projeto 
Viva Mais:

Click

Oficina Qualidade de Vida, do Viva Mais 1, na 
Comusa, em Semana de homenagem ao Servidor 

Público, com a nutricionista Fabíola de Oliveira, a 
fonoaudióloga  Adriane Dambrowski, o fisioterapeuta 

Fabiano Boesche e a psicóloga Ancile Leal

Grupo de Formação da Guarda Municipal 
participou das 12 palestras do Viva Mais 1, 2 

e 3. Na foto, a psicóloga Caroline Matter, 
durante oficina com os guardas.

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


Viviane Espinosa Griebeler é professora 
aposentada do Instituto há 4 anos. Atuou como 
professora de Artes durante 21 anos e sempre se 
identificou muito com a confeitaria, o que ela 
também considera uma arte. 

“Desde a minha adolescência fazia as 
sobremesas para a família e agora, com a 
aposentadoria, fiz vários cursos on-line e 
presenciais para aperfeiçoar meus conhecimentos 
no assunto. Comecei em 2015 fazendo brigadeiros 
gourmet e agora faço também tortas, doces finos, 
pirulitos, cupcakes e brigadeiros personalizados”, 
conta Viviane, que afirma estar gostando cada vez 
mais do mundo da confeitaria. “Estou sempre 
buscando o aperfeiçoamento e o aprimoramento 
nessa área tão saborosa. Meu trabalho está 
disponível nas redes sociais Facebook e 
Instagram”, complementa ela.

Integrantes do GAPO foram ao cinema 
para marca o Outubro Rosa

As integrantes do Grupo 
de Apoio ao Paciente 
Oncológico (GAPO), em 
virtude das atividades 
alusivas ao Outubro Rosa 
assistiram, no início de 
Outubro ao filme O Que de 
Verdade Importa  que 
apresentou um diferencial: 
dirigido pelo espanhol Paco Arango, teve todo o valor líquido da 
venda de ingressos revertido para instituições que cuidam de 
crianças com câncer, dentre as quais figura o Hospital da Criança 
Santo Antônio, em Porto Alegre. 

Este é o segundo longa-metragem do diretor Paco Arango que é 
dedicado ao astro Paul Newman (1925-2008), que muito ajudou 
crianças com a doença. O próprio realizador, inclusive, preside na 
Espanha a Fundação Aladina, entidade que assiste a crianças e 
adolescentes com diagnóstico de câncer.

Ao término, houve debate entre as integrantes sobre o conteúdo 
do filme.

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

adriana@ipasemnh.com.br.

13º Salário Viva Mais
 O depósito da segunda parcela 

do 13º salário para servidores 
aposentados e pensionistas já 
está agendado para o dia 14 de 
dezembro.

Escolas, órgãos e autarquias já 
podem se inscrever para o 
projeto Viva Mais em 2019, pelo 
telefone 3035-7092 e e-mail 
vivamais@ipasemnh.com.br

Inscrições abertas para o Grupo de 
Preparação para Aposentadoria

Exames que estarão isentos de coparticipação 
em cada campanha, além das consultas:

Outubro Rosa
* Mamografia
* Ecografia mamária
* Exame A fresco
* Colposcopia
* CP (citopatológico)

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

Campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul até dezembro

As campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul, que tem como 
foco a prevenção à saúde de seus 
segurados e dependentes, seguem 
até 31 de dezembro de 2018.

Com as Campanhas, 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.

Cantinho do 
Segurado



Aposentadorias Concedidas

Setembro 

Sônia Madalena dos Santos Silva - 03/09
Carmen Cristina Feiten - 03/09

Renato de Azevedo Westphalen - 03/09
Pedro Ivo Fagundes Gonçalves - 10/09

Márcia Adriana Hannecker
 Wilhems - 10/09

Maria das Graças Hartmann - 12/09
Edson Tosi - 17/09

Alberto Chamis - 17/09
Maria Denise Padilha Machado - 19/09

Liete Maria Martini - 01/10
Gilberto Miguel Moreira - 08/10

Maria Celia Hansen Kreuz - 08/10
Karla Rosane Andreazza 

Mombach - 15/10
Simone Buhler - 15/10

Pedronilda Dresch Rockenbach - 18/10
José Valdeci Mendes - 18/10

Rejane Maria de Negri Juchem - 19/10
Maria Elisa Seger - 22/10

Sandra Terezinha Finken - 22/10

Outubro

Pensões Concedidas
Segurado: Márcia Fabiane de Oliveira

Dependente: André Mielke

Data: 27/07 

 Segurado: Maria Gercy Hoher Thiesen

Dependente: José Antônio Thiesen

Data: 06/09

Por que o sono é importante
 para a saúde mental?

Alicia Carissimi
Psicóloga  do Centro de Qualidade de Vida (CQV) 

Pós-Doutoranda em Psiquiatria e Ciências do 
Comportamento pela UFRGS - CRP 07/18059

Você já dormiu mal e acordou mal humorado, irritado, sonolento ou 
cansado? Tem deixado para pensar sobre o seu dia ou se preocupar na 
hora de dormir? Este texto poderá te ajudar a entender os efeitos de um 
sono de má qualidade ou da falta dele na nossa saúde. 

O sono desempenha diversas funções para manutenção do equilíbrio 
do nosso corpo, como liberação de hormônios, atividade imunológica, 
processos metabólicos, secreções hormonais, regulação da temperatura 
corporal, regulação do humor e consolidação da memória. Em resumo, o 
sono é uma função vital para saúde física e mental. 

Pesquisadores da Universidade de São Paulo identificaram que 76% 
da população brasileira sofre de pelo menos uma queixa de sono. As  
mais comuns relatadas foram sono insuficiente, ronco, movimentos 
durante o sono e insônia, com ocorrência superior a 3 vezes por semana. 

Os efeitos de alterações no ciclo de sono e vigília são demonstrados 
tanto em jovens quanto em adultos, refletindo diretamente na qualidade 
de vida. Os problemas ou transtornos de sono repercutem 
negativamente no humor e na cognição, ou seja, influenciam no 
aumento da irritabilidade, flutuação do humor e humor deprimido, 
exaustão, bem como na redução das habilidades, como atenção e alerta, 
dificuldade para concentração e no funcionamento diário. Menor 
quantidade e qualidade de sono podem provocar suscetibilidade ao 
estresse e maior chance de desenvolvimento de depressão e ansiedade. 

Em uma sociedade 24/7 (24 horas por dia, 7 dias por semana), onde 
as demandas sociais são prioridade, cada vez mais sofremos os efeitos 
da menor duração de sono e da irregularidade nos períodos de sono, 
principalmente nos dias de semana. O sono já não é visto como essencial 
e, precisamos resgatar a importância dessa função fundamental para a 
nossa saúde, assim como fazemos com a alimentação, por exemplo. 

Algumas estratégias de higiene e cuidados com o sono podem ser 
adotadas para facilitar o adormecer e promover uma boa qualidade de 
sono. Abaixo você encontra algumas recomendações:

· Manter horários regulares de sono nos dias de semana e finais de 
semana;

· Expor-se à luz solar durante o dia;
· Praticar exercícios físicos e, de preferência terminar a tardinha;
· Manter o ambiente do quarto favorável para o sono, escuro, 

temperatura agradável e livre de ruídos;
· Realizar atividades relaxantes próximo ao horário de dormir;
· Optar por alimentos leves à noite;
· Evitar cochilos durante o dia que excedem 20 minutos;
· Evitar envolver-se em atividades excitantes ou emocionalmente 

perturbadoras próximo da hora de deitar;
· Evitar o uso de aparelhos eletrônicos como celulares, tablets e 

computadores antes de ir para a cama;
· Evitar o uso de estimulantes próximo ao horário de dormir.
Por fim, o sono exige ambiente adequado, cuidado, preparação e a 

mente livre de preocupações. Priorize boas noites de sono e tenha 
melhor qualidade de vida. Se mesmo após a aplicação das 
recomendações de higiene do sono você identificar dificuldades, 
procure um profissional especialista na área, como psicólogo ou 
psiquiatra, e converse sobre os seus sintomas.

Horário de Verão a 
partir de 1º de dezembro

De acordo com regulamentação do Decreto 
nº 8.106/2017 do Executivo Municipal, a partir 
do dia 03 de dezembro de 2018, o Ipasem-NH 
atenderá em horários especiais nas segundas e 
nas sextas-feiras, assim como as demais 
repartições públicas municipais de Novo 
Hamburgo.

Nas segundas-feiras, o expediente será do 
meio-dia às 18 horas ininterruptamente. Já nas 
sextas-feiras, o expediente será das 8 às 14 
horas, também de forma ininterrupta. 

O horário especial de verão se estende até o 
dia 26 de fevereiro de 2019.
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