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INFORMATIVO
do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Ipasem é apontado como referência em 
Reabilitação Profissional 

No dia 24 de maio, o trabalho desenvolvido no Ipasem na área de saúde preventiva e controle do absenteísmo 
foi apresentado a cerca de 300 pessoas durante o 5º Congresso de Reabilitação Profissional, Acessibilidade e 
Inclusão. Este Congresso faz parte da Feira Hospitalar, maior evento de Saúde da América e segundo maior evento 
do mundo nesta área.  

Mais do que simplesmente mostrar em números os ótimos resultados alcançados pelo Ipasem ao minimizar 
os afastamentos por motivo de saúde dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo, a palestra ajudou a divulgar as 
atividades desenvolvidas no Instituto. Com uma equipe multidisciplinar, o Ipasem executa, atualmente, cerca de 10 
projetos que tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida dos segurados, evitando, assim, as licenças 
por motivo de doença. Tais projetos atendem a demanda de um público-alvo diversificado, como dependentes 
químicos, hipertensos, diabéticos, pessoas que sofrem de obesidade mórbida e até mesmo aquelas que pretendem 
planejar o número de membros da sua família.

Importante acordo Alemanha – Brasil foi assinado durante a Feira Hospitalar

O  Diretor-Presidente do Ipasem presenciou, em 
25 de maio, um dos grandes momentos da Feira 
Hospitalar. Neste dia, representantes do  Seguro Social 
Alemão e o Presidente do Centro Brasileiro de 
Segurança e Saúde Industrial assinaram acordo de 
cooperação técnica. 

O acordo prevê a livre troca de informações sobre 
afastamento do trabalho por doença ocupacional, 
envelhecimento da população e reabilitação profissional.

Vale lembrar que a Alemanha é o berço da 
Seguridade Social, criada em 1889.

Segundo o Diretor-Presidente do 
Ipasem, Valnei Rodrigues, que palestrou no 
evento, a receptividade e interesse dos 
participantes mostrou que o Instituto está na 
direção correta. “É difícil encontrar, no 
setor público, o investimento em ações que 
visam o bem-estar dos servidores com foco 
na prevenção. Por isso, o Ipasem é 
referência neste sentido. Com os projetos 
desenvolvidos, além de termos o controle 
dos benefícios previdenciários concedidos, 
aproximamos o segurado do Instituto e 
fazemos com que ele sinta-se acolhido e, de 
certa forma, protegido pelo Ipasem. ”   

Veja parte da palestra sobre o Ipasem   apresentada 

durante o Congresso de Reabilitação Profissional.



Secretário do Ministério da Previdência 
Social visita e elogia o Ipasem

Aproveitando sua estada em Novo Hamburgo 
para participar do IX Seminário Sul-Brasileiro de 
Previdência Pública, no dia 20 de maio, Leonardo 
José Rolim Guimarães, Secretário de Políticas de 
Previdência Social do Ministério da Previdência 
Social, visitou o Instituto e conheceu alguns 
trabalhos desenvolvidos pela equipe. 

Guimarães demonstrou entusiasmo ao ver que 
o Ipasem prima pela qualidade de vida dos 
segurados, oferecendo serviços de Assistência à 
Saúde em sua própria sede.

 Além de parabenizar os colaboradores 
envolvidos nos trabalhos,  Guimarães ressaltou a 
importância de aliar a previdência com a assistência 
visando o bem-estar dos servidores e redução dos 
gastos com benefícios previdenciários. 

“Este trabalho deve ser mais divulgado, em 
virtude da sua singularidade”, afirmou o 
Secretário Leonardo José Rolim Guimarães.

Alteração no Conselho Fiscal
Desde 25 de abril o Ipasem conta com um novo membro 
em seu Conselho Fiscal. Neste dia, Sérgio Gilmar Klein, 
que fez parte deste mesmo Conselho entre setembro de 
2008 e setembro de 2009, foi indicado pelo Grêmio 
Sindicato dos Funcionários Municipais de Novo 
Hamburgo a retornar ao cargo. Ao lado dele atuam 
Cinara de Araújo Vila, indicada pela Prefeitura de Novo 
Hamburgo, e Alberto de Marco de Carvalho, indicado 
pela Câmara de Vereadores. 

Atribuições do Conselho Fiscal

Entre as atividades desta equipe está a de fiscalizar os atos 
dos Diretores e o cumprimento de seus deveres legais e regulamentares. Também é 
atribuição do Conselho Fiscal opinar sobre os orçamentos e balanços do Instituto. 
Todas as suas funções estão previstas e detalhadamente descritas na Lei Municipal 
154/92, que criou o Ipasem. 

Da esquerda para a direita: 
Alberto de Marco de Carvalho, 

Cinara de Araújo Vila e 
Sérgio Gilmar Klein

EDITORIAL
Dedicação, esforço e boa vontade. Estas palavras, sem dúvida alguma, guiam o dia a dia dos 

servidores do Ipasem. O resultado não poderia ser outro: tivemos nosso trabalho reconhecido durante a  
Feira Hospitalar,  segundo maior evento do mundo na área da saúde. Os detalhes deste feito, que muito nos 
orgulhou, você lê em nossa matéria de capa. 

Esta edição traz também as impressões que o  Secretário de Políticas de Previdência Social do 
Ministério da Previdência Social, Leonardo José Rolim Guimarães, teve ao visitar o Instituto. Já adianto 
que elas foram bem positivas!

Nosso Conselho Fiscal, que recentemente teve mudança em um de seus membros, é outro tema 
abordado neste Informativo, que está repleto de novidades. É o caso das obras de melhoria que estão sendo 
feitas para evitar alagamentos na clínica de  fisioterapia e do reajuste concedido aos prestadores de serviço 
do Ipasem. A solidariedade também tem espaço no Instituto e neste informativo: a Campanha do Agasalho 
2011 começou e o Ipasem conta com um ponto de coleta. Faça sua doação e boa leitura! 

Valnei Rodrigues
Diretor-Presidente



Recesso no atendimento da Quiropraxia 

A Quiropraxia é um atendimento oferecido aos Segurados do Ipasem, 
sem a cobrança de co-participação, e prestado por estudantes da Feevale que 
estão no último semestre de estudos da especialidade. Devido a isto, em todo o 
final de semestre ocorre a troca de profissionais. Antes da entrada de uma nova 
turma há o período de recesso, que coincide com as férias universitárias. Neste 
semestre, do dia 05 de julho ao dia 09 de agosto não haverá atendimentos na 
Quiropraxia.

Concluída primeira fase de 
obras na clínica de fisioterapia 

O Ipasem realizou obras para 
s o l u c i o n a r  o  p r o b l e m a  d o s  
alagamentos na clínica de fisioterapia. 
Foram feitos serviços de abertura de 
pisos, valas e instalação de 45 metros 
de tubos PVC 200mm, com limpeza e 
retirada de entulhos para ampliar o 
escoamento da água da chuva. 

Além disso, para aumentar o 
bombeamento de água proveniente da 
clínica  e da  garagem, está em fase 
final a compra de uma bomba 
submersa a ser instalada junto a caixa 
coletora de água. 

Campanha do Agasalho chega ao Ipasem

Desde o dia 21 de junho o Ipasem conta com um ponto de coleta para arrecadar 
roupas, calçados e cobertores, a fim de colaborar com a Campanha do Agasalho 2011. Na 
medida em que as doações chegam, elas são encaminhadas à Secretaria de 
Desenvolvimento Social, que as distribui à população local carente. A Campanha é uma 
iniciativa da Prefeitura de Novo Hamburgo e tem o  apoio do Ipasem. 

Ajude você também a aquecer o inverno dos hamburguenses!

Onde deixar suas  doações?
No Instituto, o ponto de coleta está localizado na entrada, logo abaixo do 

quadro de avisos, como destacado na foto.

O que é a 

QUIROPRAXIA?
Segundo a  Associação Brasi le ira  de  

Quiropraxia, esta profissão “lida com o diagnóstico, 
tratamento e a prevenção das desordens do sistema 
neuro-músculo-esquelético e dos efeitos destas 
desordens na saúde em geral.”

Desta forma, o Quiropraxista tem a capacidade 
de avaliar, diagnosticar e tratar os distúrbios da coluna 
vertebral e demais articulações.

No dia 10 de junho de 2011, o 
Conselho Deliberativo do Ipasem 
aprovou a concessão de reajuste de 
6,5% nos valores de consultas, 
p r o c e d i m e n t o s  m é d i c o s  e  
odontológicos, tendo em vista que o 
salário dos servidores municipais de 
Novo Hamburgo também apresentou 
este mesmo aumento. O reajuste foi 
retroativo a 1º de junho de 2011.

Segundo Eusébio Finkler, 
Diretor de Administração do Ipasem, 
“o reajuste visa manter a boa qualidade 
dos atendimentos prestados aos nossos 
segurados, além de garantir a 
continuidade de uma relação positiva 
entre o Ipasem e os prestadores de 
serviço e o equilíbrio financeiro do 
plano de assistência. Todos se 
beneficiam com o reajuste. ”

Prestadores de Serviço do 
Ipasem recebem reajuste 



IPASEM-NH

VISÃO:

VALORES:

MISSÃO:

OBJETIVOS:
 - COLABORADORES: 

 - FORNECEDORES:

- COMUNIDADE:

- PATROCINADORES: 

- SEGURADOS E DEPENDENTES:

Ser garantia de excelência na gestão da seguridade 
social.

- Ética e transparência;
- Compromisso com a instituição;
- Responsabilidade compartilhada;
- Sustentabilidade;
- Melhoria contínua.

Assegurar a excelência das operações de seguridade 
social, através  de uma gestão responsável com 
equilíbrio atuarial e financeiro.

Valorizar e estimular seu 
crescimento pessoal e profissional;

 Desenvolver parcerias sólidas e 
confiáveis com benefícios mútuos;

 Ser reconhecido como agente do 
bem-estar e do desenvolvimento econômico e social da 
cidade;

Otimizar os recursos 
disponibilizados;

 Disponibilizar 
as operações de seguridade social.

Pergunte, o Ipasem-NH responde

Mande suas dúvidas, sugestões e reclamações 
para o e-mail contato@ipasemnh.com.br. Todos os e-
mails serão respondidos e as perguntas de interesse 
coletivo serão publicadas no Informativo. 

Aposentadorias Concedidas

Abril

Maio

Junho

Pensões Concedidas

Lilian Isabel Sandi da Silva - 25/04
Vânia Maria Rick Jaeger - 25/04

Sônia Maria Marques Gomes - 02/05
Bernadete Edinger de F. Luiz - 16/05 
Margarete Edinger Bonatto - 16/05

Jussara Izabel Silva dos Santos - 17/05
Cedilia Passos da Silva - 23/05
Margui Eunice Lamb - 23/05
Ilena Kroth Oliveira - 25/05

Ernesto Antônio Lazzaretti - 31/05
Geci Maria Momberger - 31/05

Rosangela Mariano - 31/05
Sandra Mariani - 31/05

José Valder Cardoso da Silva - 01/06
Liris Regina Neumann Muller - 03/06

   

Segurado: Sebastião Antônio Flores
Dependente: Nair da Silva Flores

Data: 19/04

Segurado: Eduino Antônio Pribbnow
Dependente: Clotilda Machado

Data: 15/05

Informativo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Diretor-Presidente:Valnei Rodrigues
Diretor de Administração: Eusébio Finkler
Conselho Fiscal: Alberto de Marco de Carvalho, Cinara de Araújo Vila e Sérgio Gilmar Klein 
Conselho Deliberativo: Eneida Genehr (Presidente), Bernadete Rohr, Ênio Fernando Eisinger, Erber Rogério Cardozo,  
Geraldo Araújo, Gilberto dos Reis, João Mauri Becker, José Renato de Oliveira e Neri de Oliveira
Horário de Atendimento Administrativo: de Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h30min - 13h às 17h30min
Horário de Atendimento Clínica Médica: de Segunda à Sexta-feira, das 7h30min às 19h (atendimento médico a partir 
das 8h.) 
Rua 5 de Abril, nº280 - Novo Hamburgo/RS. 
Contato: (51) 3594.5675 ou contato@ipasemnh.com.br    Site: www.ipasemnh.com.br
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