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Planejamento é a resposta para 
uma aposentadoria sem dívidas

Em um cenário ideal, todos que se aposentam, deveriam 
aproveitar essa etapa da vida sem preocupações. Porém, 
sabemos que não é assim para muitos dos aposentados. 
Não é raro encontrar pessoas, que mesmo aposentadas, 
permanecem trabalhando. Muitos mantêm a rotina por 
necessidade, uma vez que dívidas assumidas acabam se 
acumulando e, por conta dos juros, podem resultar em um 
superendividamento. O que dificulta ainda mais o 
orçamento do aposentado que, não tendo uma reserva 
financeira para esse momento, precisa reduzir ainda mais o 
padrão de vida.

 Segundo um levantamento feito pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil), a maior parte dos 
consumidores com mais de 60 anos não possui qualquer 
tipo de reserva financeira ou investimentos, ou seja, 57% 
dos consumidores dessa faixa etária não estão preparados 
para imprevistos.

Esse é um problema que deve ser acompanhado de perto 
pelos aposentados, pois além de aprofundar os problemas 
financeiros, as dívidas em excesso também podem oca-
sionar uma série de problemas emocionais e de compor-
tamento. Outro estudo do SPC Brasil mostrou que  o atraso 
nas contas deixou 58% dos inadimplentes mais ansiosos, 
que as dívidas deixam 66% dos inadimplentes deprimidos 
e 17% recorrem a algum vício para lidar com a ansiedade.

A psicóloga do Ipasem-NH, Ana Laís Metzdorf 
Kissmann destaca que a aposentadoria é tão esperada na 
vida da maioria das pessoas que, muitas vezes, não se 
planejam para esse momento. “Em alguns casos há redução 

Novos membros do Comitê de Investimentos
Desde dezembro novos membros estão atuando no Comitê de 

Investimentos do Ipasem-NH. O  Comitê  é  um  órgão  autônomo  e  
consultivo,  cuja  finalidade  é fornecer subsídios na execução da política 
de investimentos do Instituto e zelar  pela promoção de elevados padrões 
éticos na conduta das operações relativas às aplicações dos recursos 
operados pelo regime próprio, bem como pela eficiência nos 
procedimentos técnicos, operacionais e de controle de investimentos. 

O órgão também tem como obrigação elaborar relatórios  trimestrais  
detalhados  ao  final  de  cada período  a  que se referir, sobre a renta-
bilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas com  
títulos,  valores  imobiliários  e  demais  ativos  alocados  nos  seguimentos  de  renda  fixa, renda variável e imóveis. 

Foram indicados pelo Conselho Deliberativo, os servidores Ângelo César Kornalwski, da Secretaria da Fazenda, e 
Luiz Ernani Sachser, da Contabilidade da Comusa,  e pela Diretora-Presidente do Ipasem-NH, os servidores do 
Instituto, Karine Eckert, Tesoureira do Instituto, e Nicolás Gerardo Goeckler Alves, Gestor Público, responsável pelos 
investimentos do Ipasem-NH.

de salários, mas não das despesas, há aumento de gastos 
com saúde para algumas pessoas, por exemplo, por isso o 
planejamento é essencial. É preciso uma preparação não só 
financeira como psicológica e emocional também”, 
comenta Ana Laís. 

No Ipasem-NH há Grupos de Apoio que auxiliam o 
segurado no planejamento dessa nova etapa da vida. 
Confira matérias na página 3.

Reequilíbrio - Para quem já está passando por este 
problema, a saída é a reorganização. Conforme o gestor 
público do Ipasem-NH e também economista, Nicolás 
Gerardo Goeckler Alves, o primeiro passo para sair do 
endividamento é a organização. Uma sugestão é verificar 
todos os gastos, os valores que se têm a receber men-
salmente e as despesas. A partir daí, verificar as que têm 
juros mais altos e buscar uma renegociação, caso seja pos-
sível. “Não há uma receita de bolo para cada caso, mas uma 
das formas da reorganização é a  avaliação dos gastos que 
são essenciais e verificar o que pode ser retirado por um 
período, como surpérfluo, no momento”, comenta Alves.

Outro fator que deve  ter muita atenção é o empréstimo 
consignado. Ainda que seja visto como o crédito com juros 
mais baixos, o consignado para aposentados e pensionistas 
pode representar perigo se tomado sem uma avaliação da 
real necessidade, pois pode levar ao superendividamento, 
quando o aposentado toma o crédito ou sem planejar o 
aumento do comprometimento do seu salário, ou não 
quitando outras dívidas de juros mais altos, as quais o 
consignado se destinava. 



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

Nosso primeiro informativo de 2019 traz 
um assunto de extrema importância para 
todos, principalmente para aqueles que estão 
se preparando para uma nova etapa na vida, a 
aposentadoria. É nesse momento que a gestão 
financeira e de patrimônio é necessária, para 
que não haja problemas nessa área, uma vez 
que já foi constatado pelo SPC Brasil, em 
pesquisa, que dívidas deixam 66% dos 
inadimplentes deprimidos e 17% recorrem a 
algum vício para lidar com a ansiedade. Desta 
forma, nossa matéria de capa fala um pouco 
deste cenário e apresenta algumas dicas para a 
organização.

Também apresentamos os  novos  
integrantes do Comitê de Investimentos, um 
órgão de assessoramento para os inves-
timentos financeiros  do Instituto.

Desejamos um ótimo 2019 aos nossos 
segurados e seus familiares.

Uma ótima leitura!
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Confira alguns cliques 
das oficinas realizadas com 

os profissionais do Projeto 
Viva Mais:

Click

Oficina, do Viva Mais 1, na EMEF João Baptista 
Jaeger, com a psicóloga Ancile Leal

Atividade de oficina do Viva Mais 1 na  EMEF 
Elvira Brandi Grin, com o fisioterapeuta 

Fabiano Giacomolli

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


Grupo de Preparação para 
Aposentadoria encerra turma
Mais uma turma de 

segurados do Grupo 
de Preparação para 
Aposentadoria encer-
rou seus encontros em  
dezembro.

O grupo busca ofe-
recer um espaço de 
apoio para organizar o 
novo ciclo de vida que 
se inicia na vida dos 
servidores, por meio 
de informações, além de reflexões e trocas de experiências.

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.

Na foto, da esquerda para a direita,  a Assistente Social do 
Instituto, Lilian Petry, as seguradas Erenita Elisabete Kuhn, 
Mônica Schoenmeier Woecichoshi e Sílvia Regina Bayer, e a 
Psicóloga do Ipasem-NH, Ana Laís Metzdorf Kissmann .

Inscrições para novas turmas estão abertas e podem ser feitas 
pelo telefone 3594-9162, ramal 244, ou diretamente na 
recepção do CQV. Os dias e horários a definir. Não há 
incidência de coparticipação.

Procedimento de emergência, 
urgência e eletivo: diferenças

Carteirinhas da Unimed 
vencidas devem ser trocadas

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 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.Grupo de Aposentados inscreve para 

novas turmas no 1º semestre de 2019

Viva Mais também com inscrições abertas

Também estão abertas as inscrições para o Grupo dos 
Aposentados. O grupo tem abordagem multiprofissional, com 
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.

Inscrições para novas turmas estão abertas e podem ser feitas 
pelo telefone 3594-9162, ramal 244, ou diretamente no CQV. Os 
dias e horários dos encontros serão definidos assim que houver 
número de inscritos suficientes para formar nova turma. Não há 
incidência de coparticipação.

Escolas, órgãos e autarquias municipais de Novo Hamburgo 
podem se inscrever para o projeto Viva Mais em 2019 e participar 
do  Projeto Viva Mais, que conta com quatro etapas de oficinas 
que abordam a qualidade de vida. 

As inscrições para participação estão abertas e interessados em 
participar podem entrar em contato pelo telefone 3035-7092, 
ramal 229 ou 244, ou pelo e-mail vivamais@ipasemnh.com.br.

O Ipasem-NH relembra aos segurados que 
algumas carteirinhas da Unimed venceram no dia 
31/12/2018 e estas devem ser trocadas. A troca já 
está sendo feita desde outubro, porém quem 
ainda não a fez deve vir ao Instituto, no Setor de 
Protocolo para buscar a sua nova carteirinha, 
uma vez que não conseguirá ser atendido na 
Unimed, caso tenha necessidade.

Para os segurados que moram fora do Estado e 
desejam que a carteirinha seja enviada via 
correio, deve-se enviar envelope selado com o 
endereço do destinatário para o setor de RH do 
Instituto para que o envio seja providenciado - 
mesmo procedimento feito para envio dos 
holerites por alguns aposentados.

Os titulares com dificuldade de locomoção e 
que não tenham dependentes, podem passar uma 
procuração a próprio punho para que uma pessoa 
de sua confiança possa retirar sua carteirinha.

Solicitamos que as carteirinhas antigas sejam 
devolvidas para o Ipasem-NH, pois elas passarão 
por um processo de reciclagem.



Aposentadorias Concedidas

Novembro 
Arceu da Silva Alves - 01/11
Ana Patrícia Muller - 05/11

Margarida Marília da Silva - 05/11
Ângela Margarete Lüdke - 05/11

Lisiane Inês Colling - 05/11
José Marcio Pereira - 08/11
Luiz Carlos Mansan - 08/11
Sandra Maria Ledur - 14/11

Jacqueline Mazui Goulart - 21/11
Leila Teresinha Ries - 21/11

Loci Teresinha da Silva Boaventura da 
Silva - 26/11

Rachel Seben - 01/12
Iara Cristina Flores - 03/12

Lisiane Rosa de Souza - 03/12
Alexandre de Oliveira Reis - 05/12

Eliane Luiza Schmidt - 05/12
Mônica Schoenmeier Woecichoshi - 05/12

Maria Rosemar Machado da 
Costa - 05/12

Aneli Terezinha Schulz Seibert - 10/12
Leda Beatriz Koehler - 10/12

Lisete Braun - 17/12
Lisete Terezinha da Silva de Brito - 17/12

Vera Eloísa Schunck Sander - 17/12
Neves Marili de Moura Rodrigues - 17/12

Ana Cláudia Appollo dos Reis - 17/12
Solange de Fátima Mohd Suleiman Shama - 

17/12
Eliane Maria de Oliveira Pires - 18/12

Lorena Engelhorn - 18/12
Suzete Magali Drumm Koste - 20/12

Dezembro

Pensões Concedidas
Segurado: Iara Regina Bittencourt Comasseto 
(decisão judicial)
Dependente: Celia Marta Comasseto
Data: 28/10/13 

Segurado: Jorge Castro da Rosa (decisão 
judicial)
Dependente: Antoninha Maria Dias
Data: 28/06/15

Segurado: Ernesto Antônio Lazzaretti
Dependente: Ema Witcoski Lazzaretti
Data: 21/11/18

O cuidar no processo 
do pensamento 

João Francisco Mota Schneider
Psicólogo  do Centro de Qualidade de Vida (CQV)  

CRP 07/21058

De acordo com  dicionário lexico.pt cuidar é ação de 
tratar de algo ou alguém, preocupar-se com ou assumir a 
responsabilidade, pensar-se, deduzir-se, discorrer e 
imaginar.

Permitindo fazer uma conexão com o sofrimento 
psíquico ou fator de estresse que todos somos 
vulneráveis a ter, o pensamento acaba tendo 
dificuldades e criando empecilhos em relação ao cuidar, 
no estado de enfermidade cuidar faz sinônimo com 
anulação, e aí surge a dificuldade de buscar apoio, 
entendimento do momento delicado que está vivendo, 
afirmações negativas de não mudança.

Partindo de Freud no inicio do século 19, “o 
pensamento é o ensaio da ação”, o processo de 
psicoterapia permite que possamos questionar e fazer 
uma pesquisa a cerca de como estamos cuidando dos 
nossos pensamentos, fazer descobertas de onde andam 
nossos afetos, que projetos podemos desenvolver 
organizando nossas emoções, o comprometimento com 
o tratamento. 

O pensamento tem a possibilidade de criar mudanças 
em ideias fixas que acabam tendo a necessidade de ser 
maleáveis de acordo com as mudanças da sociedade e 
suas exigências, permitindo entender quais são nossas 
exigências em relação ao nosso ritmo, nossas 
referências, possibilitando a construção de novos 
pensamentos, mas tendo a permissão de rever e pensar o 
“porque”, a permanência dos antigos e de alguns pilares 
de ideias que acabaram levando a enfermidade.

A psicoterapia possibilita à pessoa reconhecer, 
refazer caminhos em direção ao conhecimento das suas 
dores, e permitindo ter acesso  às dores visa desenvolver 
recursos emocionais, para que possamos dar conta de 
frustrações, declínios emocionais. 

A experiência em psicoterapia necessita de carinho, 
apreço pelo que são nossos sentimentos, e a tarefa em 
colocar em palavras o emocional denota tempo, e ainda 
há tempo de sonhar, ainda há tempo de entender nossas 
feridas, de ter entendimento em que caminho estamos, e 
voltando a palavra “cuidar” temos tempo de precaver-
se, manifestar interesse ou atração por nosso objetivo-
subjetivo principal o que acontece dentro de nós.
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