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Diretores do Ipasem-NH são reconduzidos aos seus cargos 
Os servidores municipais Eneida Genehr e Geraldo de Araújo foram reconduzidos ao cargo de Diretora-

Presidente e Diretor de Administração do Ipasem-NH por mais dois anos. 
A recondução do Diretor Araújo foi votada em Reunião do Conselho Deliberativo do Instituto na data de 

24/06/2019, sendo publicizada po meio da Portaria nº 03/2019  e a recondução da Diretora Eneida em reunião dos 
conselheiros do dia 26/07/2019, publicizada na Portaria nº 04/2019. "Esta é uma decisão importante para dar 
continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela atual diretoria. Todos os serviços do Ipasem-NH estão 
garantidos, para segurança e tranquilidade dos servidores municipais e seus familiares", comenta a Diretora.

Confira a evolução dos investimentos 
no primeiro semestre de 2019

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  no primeiro semestre deste ano.

No primeiro semestre de 2019 as carteiras de 
investimento do Ipasem-NH registraram rentabilidade de 
7,74% e 6,97%, na Previdência e Assistência, 
respectivamente,  ficando acima da meta atuarial do 
mesmo período, que foi de 5,48%.

Enquanto no primeiro semestre o cenário político e 
econômico foi mais desfavorável para os investimentos 
financeiros, devido ao aumento do risco  político, 
ocasionado  por  uma  maior  descrença  do mercado 
financeiro na capacidade de articulação do governo com o 
congresso nacional, no segundo semestre observou-se 
uma melhora em relação ao trimestre anterior, em especial 
pela aprovação em primeiro turno, na Câmara dos 
Deputados, da votação Reforma da Previdência, 
considerada como positiva pelo mercado financeiro. Esse 
fator contribuiu para que os fundos de investimentos 
auferissem altas rentabilidades no segundo trimestre do 

ano, refletindo-se em rendimentos financeiros acima da 
meta para o Ipasem-NH. 

Os rendimentos financeiros líquidos da Previdência 
(rendimentos financeiros positivos subtraídos dos 
rendimentos negativos, no período) somaram R$ 
22.796.369,88. 

Já os rendimentos financeiros líquidos da Assistência 
somaram R$ 5.145.332,37, no mesmo período.

Em relação ao saldo de aplicações financeiras, o total de 
aplicações da Previdência ao final do semestre é de R$ 
307.812.505,99 e da Assistência, R$ 77.180.941,81.

Evolução em 5 anos

No período que vai desde dezembro de 2013 até 
dezembro de 2018, o montante de recursos financeiros da 
Previdência obteve um crescimento de 43,82%, e o mon-
tante da Assistência, de 165,56%. Os gráficos abaixo refle-
tem 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.

Previdência Assistência



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

Como tradicionalmente fazemos a cada 
semestre, neste informativo trazemos os 
números referentes às aplicações financeiras 
do Instituto, como uma prestação de contas 
para os nossos segurados, sendo que, desta 
forma, eles possam acompanhar como está o 
patrimônio do Ipasem-NH. Neste primeiro 
semestre, a rentabilidade foi superior à meta 
atuarial, confira os números referentes à 
Assistência e à Previdência na matéria de 
Capa.

Também começamos  a  d ivu lga r  
antecipadamente as Campanhas Outubro Rosa 
e Novembro Azul para nossos segurados 
(mulheres com mais de 30 anos e homens com 
mais de 40 anos) para todos possam ter tempo 
hábil de marcar as suas consultas preventivas 
ginecológicas e urológicas. As campanhas 
estendem-se de outubro a dezembro e isentam 
de coparticipação valores de consultas e exa-
mes preventivos requeridos pelos médicos.
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Inscrições abertas - Escolas, órgãos e autarquias 
municipais de Novo Hamburgo podem se inscrever para as 
palestras do Viva Mais no segundo semestre. 

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

Na foto a equipe do Viva Mais, a psicóloga Ancile Leal, a 
nutricionista Fabíola Oliveira, a fonoaudióloga Kely 
Krumenan, a psicóloga Caroline Matter, as fisioterapeutas 
Kira Festugato e Laura Scalon, a fonoaudióloga Adriane 
Dambrowski e a nutricionista Joseane Barth.

Click

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


O corredor do segundo andar do Ipasem-NH, 
próximo à Diretoria e à cozinha está com um 
visual diferente desde a metade de julho. 

As suculentas foram doadas pelas seguradas 
Viviane Karina Erthal e Lisiane Rosa de Souza, 
que no dia 17 de julho, acompanhadas da mãe de 
Lisiane, a senhora Alaíde de Souza, 
organizaram as plantas na floreira e levaram as 
violetas para replantar e adubar e depois quando 
estiverem floridas irão novamente enfeitar os 
corredores do Instituto. 

“Esse é apenas um carinho, um cuidado com 
que é nosso”, comenta Lisiane, que, 
periodicamente virá com Viviane fazer alguma 
manuntenção das suculentas se necessário

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

Cantinho do 
Segurado

Algumas dúvidas de segurados são em relação a procedimentos 
de urgência, emergência e eletivos e, por este motivo, 
relembramos  a diferença entre cada um deles .

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 Ins-
tituto, avaliará a situação no prazo de 5 dias e após esta avaliação o 
segurado poderá retirar a autorização. Somente em casos de cirur-
gias 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 forne-
cedores e após o recebimento destes há a liberação da autorização.

Procedimentos de emergência, urgência e 
eletivo: saiba as diferenças entre eles

Inscrições abertas para o Grupo de 
Preparação para Aposentadoria

Previna-se com as Campanhas 
Outubro Rosa e Novembro Azul

De Outubro a Dezembro 
deste ano o Ipasem-NH realiza 
as campanhas Outubro Rosa e 
Novembro Azul, que tem como 
foco a prevenção à saúde de 
seus segurados e dependentes.

Com as Campanhas, de 1º de Outubro a 31 de Dezembro de 
2019, 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.

As duas campanhas se estendem pelos três meses e estão sendo 
divulgadas antecipadamente para que os segurados possam ter 
tempo hábil para agendar suas consultas e exames.

"A prevenção é um investimento na nossa saúde e, 
consequentemente, na nossa qualidade de vida", comenta a 
Diretora-Presidente do Ipasem-NH, Eneida Genehr.

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



Aposentadorias Concedidas

Pensões Concedidas

Segurado: Arlindo Sobral da Silva
Dependente: Adélia Maria Pinto da Silva
Data: 06/06/19

Segurado: Nair Camargo da Silva
Dependente: Laerte Nunes Monteiro
Data: 12/06/19

Segurado: Paulo Roberto do Amaral
Dependente: Lair Martins Amaral
Data: 28/06/19 

Maio 

Nair Maria Rauber - 01/05
Claudemir Lima - 02/05

Marcos Bittencourt Ferret - 02/05
Geraldo Luiz Foscarini - 02/05
Ledir Denuitt Barcellos - 02/05

Paulo Cezar Flores de Souza - 06/05
João André da Silva - 06/05

Carlos Miguel Aleixo de Mello - 06/05
Karlete Behrend - 08/05

Márcia Pires de Oliveira - 08/05
Marisa de Jesus Righi - 13/05

Nilva Márcia Cervinski - 13/05
Márcia Elisa Hecke Thiele - 13/05
Elisabeth Engelke Borges - 13/05

Simone Saldanha dos Santos - 13/05
Gilberto dos Reis - 14/05

Milton José de Mello - 15/05
Erenita Elisabete Kuhn - 15/05

Carla Beatriz Watte - 15/05
Maria Eliane Machado - 16/05

Rogéria Borges F. P. dos Santos - 16/05
Marlova Port - 16/05

Ana Lúcia Dewes Harohl - 17/05

Fabiana Koetz de Oliveira - 10/06

Junho

Cleusa Elizete Pinto Alves - 10/06
Joice Maribel de Melos Quintana - 10/06

Venir Isabel da Luz - 10/06
Jaqueline Cardoso - 10/06

Tânia da Rosa Klein - 10/06
André Mielke - 10/06

Ana Beatriz Correa Bezerra Parker - 10/06
Marisa Isabela Goff - 10/06

Rosana Lopes Martins - 10/06
Jair André Martini - 10/06
Josene Olinda Zinn - 10/06

Hélio Dante Lopes Kraesnienkiz - 10/06
Márcia Elisa da Silva Farias - 12/06

Vera Maria Goulart dos Santos - 12/06

Atendimentos  de Quiropraxia 
no segundo semestre

Os atendimentos de Quiropraxia no Ipasem-NH, durante o 
segundo semestre de 2019, serão feitos em dois dias da semana: 
nas terças e nas quintas-feiras.

O serviço, sem incidência de coparticipação, é realizado por 
formandos do curso de Quiropraxia da Feevale, acompanhados e 
orientados por professores. 

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, a partir das 13 horas, nas 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

O Grupo de Preparação para Aposentadoria está 
com inscrições abertas para a nova turma a se 
formada no segundo semestre. Ele objetiva oferecer 
aos servidores que estão em vias de se aposentar um 
espaço para debater a multidimensionalidade que 
envolve uma aposentadoria com qualidade e como 
melhor se preparar para ela.

O grupo também busca auxiliar o servidor quanto 
à  criação de um projeto de vida a ser executado após 
a aposentadoria.

Como se inscrever?
As inscrições podem ser feitas no Centro de 

Qualidade de Vida (CQV), no 2º andar do Instituto, e 
pelo telefone 3594-9162, ramal 244. Dias e horários 
do grupo serão definidos assim que houver um 
número mínimo de participantes.

Inscrições para Grupo de 
Preparação para a Aposentadoria 
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