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Arquivos deslizantes facilitam armazenamento
Desde fevereiro o Ipasem-NH conta com dois arquivos 

deslizantes, que foram adquiridos para a Recepção Médica e 
também para a Coordenadoria de Benefícios e Recursos 
Humanos (CBRH). Os arquivos deslizantes facilitam a 
localização e garantem mais segurança para os materiais. 

Na Recepção Médica são arquivadas todos os prontuários 
de pacientes e na CBRH todo material referente à aposentado-
ria e fichas funcionais.

Conforme a Coordenadora da CBRH, Silvana Brandalise, a 
centralização de documentos em um único ambiente é um dos 
grandes benefícios destes arquivos, pois o arquivo deslizante, 
acomoda em uma mesma área o volume de aproximadamente 
3 vezes  mais o que se colocaria com arquivos convencionais, 
além de evitar que os materiais se danifiquem com mais 
facilidade.

Confira a evolução dos investimentos 
do Instituto no ano 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 ao encerramento do 
ano de 2018.

Em 2018 as carteiras de investimento do Ipasem-NH 
registraram rentabilidade de 8,57% e %, na 
Previdência e Assistência, respectivamente,  ficando 
abaixo da meta atuarial do mesmo período, que foi de 
9,64%.

Segundo o Gestor Público do Ipasem-NH, Nicolás 
Gerardo Goeckler Alves, responsável pelas aplicações 
financeiras do Instituto, um contexto político negativo, 
especialmente nos meses de agosto e setembro, aliado a 
um crescente aumento do endividamento do País, 
traduzido em déficits primários contínuos, que aumentou o 
risco soberano do Brasil, bem como fatores políticos e 
econômicos internos ao longo do ano, como a greve dos 
caminhoneiros, ocorrida no final de maio, que aumentou o 
cenário de risco para os investimentos financeiros de 
forma generalizada, foram os responsáveis por não atingir 

7,84

a meta atuarial em 2018. Dessa forma, observou-se um 
significativo aumento da curva de juros futuros, causado 
por um enfraquecimento da confiança de mercado no 
governo, que, segundo a visão de mercado, demonstrava 
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, ao longo de todo o ano até o 
mês de setembro, o que  fez  com  que  as  rentabilidades  
das  carteiras  de investimentos, especialmente nos meses 
de maio, junho e agosto, fossem prejudicadas. 

Os rendimentos financeiros líquidos da Previdência 
(rendimentos financeiros positivos subtraídos dos 
rendimentos negativos, no período) somaram R$ 
24.685.205,78. 

Já os rendimentos financeiros líquidos da Assistência 
somaram R$ 5.707.383,35 , no mesmo período.

Em relação ao saldo de aplicações financeiras, o total de 
aplicações da Previdência ao final do semestre é de R$ 
289.969.900,11 e da Assistência, R$ 76.977.209,44 .



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

Como é de praxe, semestralmente trazemos 
no informativo, como prestação de contas, a 
evolução dos investimentos do Instituto, nesta 
edição os números que mostram o resultado do 
ano de 2018.

Também trazemos os números referentes 
às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul 
e tivemos um significativo aumento tanto no 
número de consultas, como no número de 
exames realizados dentro do período da 
campanha. Esta é a prova do sucesso das 
campanhas e de que cada vez mais nossos 
segurados estão preocupados com a prevenção 
e a qualidade de vida.

Também temos orgulho de apresentar um 
grupo novo do CQV, ELAS, voltado às 
mulheres, um espaço de apoio, união e 
discussão para o sexo feminino.

Confira nosso informativo, que traz mais 
informações importantes de grande relevância 
para todos segurados.

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 3, com uma das turmas do setor de 
IPTU, com a nutricionista Fabíola de Oliveira, 

ministrando a palestra Rotulagem

Oficina do Viva Mais 4, na EMEF Francisco Xavier 
Kunst, ministrada pela fonoaudióloga Kely Krumenan. 

Na foto os participantes com a fono Kely, a nutricionista 
Joseane Barth e o fisioterapeuta Fabiano Giacomolli

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


Outubro Rosa e Novembro Azul 
têm números positivos

O Centro de Qualidade de Vida (CQV) está 
com um novo projeto: um grupo voltado 
exclusivamente para as mulheres.

Coordenado pela psicóloga Caroline Matter 
(foto), o grupo ELAS, terá como objetivo 
trabalhar o feminino na atualidade e os 
entrelaços do que é ser mulher: modernidade, 
subjetividade, maternidade, espaços de 
trabalho, padrões estéticos e familiares, o que esperam de uma 
mulher e o que cada uma procura em si.

Será um espaço aberto para a reflexão e troca de experiências 
sobre tudo o que envolve o feminino.

Como participar - As inscrições para participar do grupo 
estão abertas e podem ser feitas diretamente na recepção do CQV 
(2º andar do CQV) ou pelo telefone 3035-7092, ramal 244. Os 
dias e horários dos encontros serão definidos diretamente com as 
inscritas assim que tiver número mínimo de interessadas para 
iniciar o grupo. Não há incidência de coparticipação.

Servidores admitidos antes de 
1993 devem ficar atentos à CTC

O Ipasem-NH pede atenção aos segurados que 
ingressaram em cargo público no município de 
Novo Hamburgo antes de janeiro de 1993, pois para 
a efetivação da aposentadoria é necessária a 
apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição 
(CTC), fornecida pelo INSS, do período em que as 
contribuições foram vertidas para o Instituto 
Nacional de Seguridade Social.

O servidor deve observar no documento que o 
período de contribuição que se refere à Prefeitura de 
Novo Hamburgo esteja com data fim 31/12/1992, 
pois muitas certidões foram emitidas considerando a 
data fim da transposição para o Regime Jurídico e 
não a data de término da contribuição 
previdenciária.

Os segurados que se encaixem nessa situação e 
tenham a certidão em mãos, ainda não  averbada no 
Ipasem-NH, se desejarem, podem dirigir-se ao 
CBRH, no 1º andar, para verificar se ela está correta 
e sanar possíveis dúvidas.

CQV tem grupo para o público feminino

Esclarecimento sobre contrato 
de ambulância do Instituto

O Ipasem-NH esclarece aos segurados que há 
mais de 3 anos o Instituto possui contrato, feito por 
meio de licitação, com empresa que presta serviços 
com pronto e primeiros socorros, através de unidade 
móvel, tanto ambulatorial simples, quanto UTI 
móvel, exclusivamente para os pacientes que dão 
entrada no Ipasem-NH.

 Conforme o supervisor da Área Médica, Celso 
Hachler, a partir do momento em que o segurado é 
recebido inicialmente pelos técnicos em enferma-
gem, após pelos médicos clínicos gerais, a responsa-
bilidade pelo transporte, fica a cargo do Instituto, 
sob critério médico.

Essa remoção feita entre o Ipasem-NH e hospita-
is do Vale do Sinos, Porto Alegre e Grande Porto 
Alegre, é feita sempre com a presença de um técnico 
em enfermagem ou de um enfermeiro e, se houver a 
necessidade, com a presença de um médico.

Fora das dependências do Instituto, a responsabi-
lidade e custos em providenciar ambulância é do 
próprio paciente e seus familiares.

De outubro a dezem-
bro do ano passado, o 
Ipasem-NH realizou 
mais uma edição das 
Campanhas Outubro 
Rosa e Novembro Azul 
e 2019 foi o ano em que 
mais números positivos 
foram registrados, ou 
seja, mais segurados 
buscaram consultas e 
realizaram exames, 
preocupados, assim 
com a prevenção.

Neste período, os 
números referentes a 
consu l t as  médicas  
tiveram um aumento de 
16,22% em relação a 
2017.

 O número de consultas masculinas representou uma porcenta-
gem de 10,04% a mais em relação a 2017. Foram 263 consultas 
autorizadas em 2018 aos segurados do Instituto.

Já as consultas femininas representam um aumento de 17,74% 
em relação à edição anterior, totalizando 1.148 autorizadas para 
as seguradas do Ipasem-NH.

O número de exames realizados pelos segurados, englobando 
as duas campanhas, corresponde a 20,03% a mais do que em 
2017. Nos exames femininos, houve um acréscimo de 313 
consultas, comparado à edição anterior, com 2.169 autorizações 
de consultas emitidas em 2018. Já nas autorizações de exames 
masculinos foi onde teve o maior aumento de 2018, com 28,48% 
a mais em relação ao ano anterior. Foram autorizadas 893 exames 
aos segurados do Instituto, 198 a mais que 2017.



Aposentadorias 
Concedidas

Janeiro 
Adriana Emília dos Santos - 02/01

Márcia Regina Kieling Stumpf - 07/01
Rosane Teresa Wallauer - 07/01

Marta Mallmann - 10/01
Delfino Bueno da Silva - 21/01

Maria Celina Silva Ritter - 28/01

Marlise Gehlen Heldt - 01/02
Velúvia Susana da Costa Sperafico - 01/02

Raquel Exenberger Becker - 01/02
Eliana Koch - 01/02

Silvani Silveira - 01/02
Gislaine Barreto Glaeser - 01/02

Rosângela Borges - 08/02
Maria Kolling 08/02

Carmen Elisa Moreira de Sousa - 14/02
Simone Terezinha da Silva - 13/02

Susana Sapiras - 18/02
Sílvia Regina Bayer - 21/02

Fevereiro

Pensões Concedidas

Segurado: Darci Schwartz Bohlke
Dependente: Vânia Cristina Thewes Bohlke
Data: 16/02/19 

A Maternidade Real

Caroline Matter
Mulher, mãe, esposa, psicóloga do CQV, 

psicanalista em formação
CRP 07/21942

O que é a maternidade senão uma das maiores renúncias 
que um ser humano pode fazer?! É um legado! Pode ser 
pesado, pode ser pesado e pode ser pesado! Sim, a mater-
nidade real é pesada. Dá trabalho, cansa, é extenuante, 
vamos ao limite e voltamos por amor, ao amor e com muito 
amor. Neste peso inclui-se a magnitude que é ser mãe de 
outro ser, existe porque, ao passo que estamos imersas no 
cansaço, estamos imbuídas do mais sublime amor, este 
sentimento louco cheio de ambiguidade nos deixa sobre-
tudo necessitando de amparo, apoio, descanso e cuidado.

Abrir mão do tempo, não ter rotina, não ter momento 
para dormir e acordar. Doar o corpo para outro sujeito 
usufruir como quiser e ali ser a morada dele por 9 meses. E 
então nutri-lo, não somente organicamente, e sim, inserir o 
amor, o afeto, a alguém que é desconhecido, que sim, 
existe uma expectativa, que dificilmente será atendida, 
porque estamos falando do real e não do ideal, estamos 
falando de mães que sentem. Sentem dúvidas, sentem 
quando não sabem o que fazer, quando fazer ou como 
fazer. Mães que estão aprendendo, errando e construindo 
seu fazer materno.

A maternidade se apresenta como uma grande aventura 
a ser desvendada, um desafio duplo, tanto para a mãe 
quanto para o bebê (sem entrar no contexto do papel pa-
terno e da conjugalidade). Além das mudanças esperadas 
(ou não), fisiológicas, relacionais, tempo, corpo, família, 
cachorro, etc, temos um acontecimento psíquico, o nas-
cimento de uma mãe, vamos do luto, da perda, e do medo, à 
possibilidade de surgimento do vínculo com o bebê, o 
amor. Nesta ambivalência revivemos a maternidade de 
nossa mãe, ou quem fez este papel. Rememoramos nossa 
infância, nossa história, e é disso que se trata a mater-
nidade, ou parte dela (sabendo que reduzi-la é o mesmo 
que romantizá-la) a maneira como amamos e fomos e 
somos amados. Por isto é tão difícil conciliar nossos 
conceitos de maternidade ideal com a maternidade real. 

A maternidade real deve considerar a especificidade da 
experiência materna. Nunca esquecer que antes de uma 
mãe existe uma mulher, e ela é única, e da mesma forma a 
maternidade é uma experiência única para cada mulher. 

“A maternidade exige da mulher a capacidade de 
improvisar, de inventar novas formas de lidar com os 
acontecimentos esperados e inesperados...é a arte do 
encontro com a surpresa, com a ausência de um sentido 
definido, e tantas outras coisas difíceis de nomear.” 
(LEAL. F).

A maternidade é pesada! Por tudo que nela existe, e 
principalmente, pelo amor que nela existe. Tanto amor, que 
pesa!!!

Atendimentos de Quiropraxia

Os atendimentos de Quiropraxia no Ipasem-NH, 
durante o primeiro semestre de 2019, estão sendo 
realizados nas terças e quintas-feiras.

O serviço, sem incidência de coparticipação, é 
realizado por formandos do curso de Quiropraxia da 
Feevale, acompanhados e orientados por professores 
durante o semestre letivo, por este motivo, dias e horári-
os de atendimento podem variar.

Os atendimentos são realizados no 3º andar do 
Ipasem-NH e, para agendar um horário, bastar ir pesso-
almente no Setor, nas terças e quintas em que houver 
atendimento.

Quiropraxia
Terças-feiras - das 8 horas às 11h30
Quintas-feiras - das 13 às 17 horas
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