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Ipasem - Construindo um vínculo de confiança, assistindo e protegendo o Servidor Público.

EDIÇÃO 08 - Novembro/Dezembro 2011

INFORMATIVO
do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

O Ipasem está cheio de novidades!

Para melhorar ainda mais o atendimento ao Segurado, a Diretoria do Instituto ouve as sugestões 
dos beneficiários e, quando possível, atende aos pedidos. Veja as recentes novidades do Ipasem e 
aproveite as melhorias. 

Quando você tiver interesse em receber seu 
extrato de co-participação, basta entrar em contato 
a t r a v é s  d o  e - m a i l  
copar.extrato@ipasemnh.com.br e fazer a 
solicitação. Importante deixar claro que o envio 
dos extratos não é automático, ou seja, você só 
receberá esta informação por e-mail referente ao 
mês em que a solicitação foi feita. 
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Fique atento! Alguns setores do Instituto 
mudaram sua localização. Nas figuras ao lado 
você vê apenas o segundo e terceiro piso, locais em 
que as modificações ocorreram. 

Mesmo fazendo parte destes pavimentos, o 
CQV, no segundo andar, e a Quiropraxia, a 
Coordenadoria de Gestão e o Almoxarifado, no 
terceiro pavimento, também não estão 
representados por não terem sofrido mudanças. 

Os setores que aparecem destacados em 
vermelho são aqueles com maior procura pelos 
segurados: a Contabilidade e Finanças e a Co-
participação. 

Atendimento diferenciado para pessoas 
com necessidades especiais

A partir de agora, grávidas, idosos (com 
60 anos ou mais) e pessoas com 
necessidades especiais têm prioridade 
de atendimento na Clínica Médica do 
Ipasem. Se você faz parte deste grupo, 
basta pegar uma das fichas vermelhas 

disponíveis no saguão da Clínica e 
aguardar. 

 Extratos da co-participação

Lista de médicos no site
Antiga solicitação dos segurados acaba de ser atendida: a lista 
completa de médicos e dentistas já está disponível em nosso 
site. Basta entrar no link “Profissionais Credenciados”, que 
aparece circulado na figura ao lado, presente na página inicial, e 
depois escolher por dentistas, médicos da Unimed, Somehr ou 
credenciados diretamente pelo Ipasem.

É importante ressaltar que, apesar de regular atualização 
das tabelas, é possível que algum dado seja alterado sem prévio 
aviso ao Instituto. Por isso, confirme o endereço e demais dados 
do profissional que irão consultar.

Mudanças na localização de setores

Atenção!

com a telefonista

As dúvidas em relação aos médicos e 

dentistas cadastrados podem ser tiradas 

via telefone,  do Ipasem. 

Os servidores  da recepção médica não 

poderão repassar estes dados.
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EDITORIAL
No dia 28 de setembro, à convite do GSFM, participei do encontro realizado mensalmente com 

servidores aposentados. Esta atividade, que proporciona o convívio social entre aqueles que não mais 
trabalham, acaba por promover também o bem estar e a satisfação dos que participam. Satisfação essa 
que eu também senti ao ser acolhida com carinho e respeito por todos que estavam presentes. Foi 
muito inspirador olhar ao redor e perceber a cumplicidade existente entre esta classe. Até porque foi a 
força da união dos servidores municipais de Novo Hamburgo que fez com que se tornasse possível a 
construção de um Regime Próprio de Previdência e Assistência em nosso Município. Em 24 de 
dezembro essa conquista celebra 19 anos. 

O aniversário do Ipasem deve ser motivo de orgulho e celebração para todos nós. Afinal, muito 
além de simples tijolo e concreto, o Instituto é formado por pessoas e por suas histórias. O ingresso e a 
saída do serviço público, o apoio emocional e o cuidado com a saúde em momentos de fragilidade são 
fases marcantes na vida de uma pessoa. Quando percebemos que tudo isso passa pelo Ipasem, fica 
ainda mais claro que  trajetória do Instituto se entrelaça às experiências de seus beneficiários. É 
devido a esta íntima ligação que digo: no dia 24 de dezembro o “parabéns” não é apenas para o Ipasem,  
mas para todos nós. Comemore mais um ano desta história que, diariamente, você ajuda a construir.     
 Eneida Genehr

Diretora - Presidente

Com o intuito de levar a magia do Natal às crianças 
carentes de Novo Hamburgo, o Ipasem está realizando a 
Campanha Surpresa Natalina. O objetivo é arrecadar 
brinquedos para serem distribuídos em abrigos de menores na 
época do Natal. 

A instituição a ser beneficiada ainda não foi escolhida. 

Campanha Surpresa Natalina: 
Quem você vai alegrar neste Natal?

Dependendo da quantidade de brinquedos arrecadada, mais de um abrigo poderá receber as doações. 
Se você tiver sugestões em relação a nomes de entidades, basta envia-las para o e-mail 
contato@ipasemnh.com.br . Mas lembre-se: a instituição deve ser de Novo Hamburgo.

O ponto de coleta está no mesmo local onde antes se fazia o recolhimento das doações para a 
Campanha do Agasalho.  A Campanha vai até o dia 09 de dezembro. 

         Com o auxílio de servidores da SMED e através do empréstimo de um 
caminhão concedido pela Primeira Dama do município, servidores do Ipasem 
puderam iniciar a transferência das caixas do arquivo permanente da co-
participação para sala alugada no Grêmio Sindicato dos Funcionários 
Municipais de Novo Hamburgo. 

Após ampla pesquisa de mercado sobre locais próximos ao Instituto e 
que seriam apropriados para armazenar os documentos, foi possível perceber 
que a melhor opção seria o aluguel de sala do GSFM. Além de apresentar o 
custo mais baixo, o local escolhido ainda traz facilidade de acesso e segurança. 

Arquivo morto da co-participação vai para o GSFM

A parceria firmada demonstra a cooperação existente entre as duas instituições, 
que têm como objetivo principal garantir a satisfação e o bem estar do servidor 
municipal.  O local onde estavam armazenados os documentos foi permutado 
com a prefeitura. No terreno, será construída nova Unidade de Pronto 
Atendimento Municipal.



Os servidores do Ipasem são incentivados a estudar e aprender constantemente para melhor atender 
aos segurados. Cada curso do qual participam é previamente autorizado pelo Conselho Deliberativo 

e, após a conclusão dos estudos, os servidores elaboram e apresentam relatório sobre os 
conhecimentos adquiridos. Veja os detalhes das últimas palestras concedidas aos servidores do 

Ipasem.  

Conselho Deliberativo e Servidores da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças 
aprendem mais sobre aplicações financeiras

A convite do Ipasem, nos dias 21 e 22 de 
setembro, a Gerente de Atendimento de Pessoa 
Jurídica Pública da Caixa Econômica Federal, 
Sibele Kunst,  ministrou um curso com duração 
de 6 horas sobre mercado e aplicações 
financeiras. 

Além de servidores da Coordenadoria de 
Contabilidade e Finanças, também estiveram 
presentes membros do Conselho Deliberativo 
do Instituto e a Diretora-Presidente, Eneida 
Genehr. A palestra teve como objetivo principal 
oferecer uma visão geral sobre o mercado de 
aplicações, tendo em vista que, para que o 
Instituto atinja o equilíbrio atuarial e financeiro, 
é necessário  que se faça, de forma responsável, 
tais aplicações.  

Especialistas no assunto estudam as melhores opções de  
Fundos e  produtos de aplicação presentes no mercado, apresentam 
este estudo à Diretoria e, em conjunto, Diretor de Administração e a 
Diretora-Presidente decidem sobre a forma mais adequada e rentável 
de aplicar parte do dinheiro do Instituto. 

As servidoras que compõe o Serviço de 
Apoio Psicossocial do Instituto participaram, no 
dia 07 de outubro, de uma oficina de reabilitação 
profissional realizada em Porto Alegre. No 
evento, foram abordados assuntos como 
concessão do benefício de auxílio-doença, 
perícia médica e reabilitação profissional.

“Foi muito proveitoso participar desta 
Oficina, ouvir de especialistas da área a 
constatação de que o tema do afastamento de 
trabalho precisa tomar novos rumos, que os 
gestores e os próprios trabalhadores, em geral, 
estão despreocupados com a saúde no trabalho. 
Por isso, as instituições devem investir em 
reabilitação profissional e em parâmetros 
homogêneos nas perícias médicas", explicam a 
Psicóloga Susane Londero e a Assistente Social 
Thaís Capaverde.

Oficina de reabilitação 
profissional 

Diretora-Presidente do Ipasem, 

Eneida Genehr, servidores da 

Coordenadoria de Contabilidade e 

Finanças e Conselheiros recebem 

curso de 6 horas sobre aplicações 

financeiras

Licitações e Contratos Administrativos
As compras e as contratações de serviços  

realizadas no setor público se dão, em grande parte das 
vezes, através de um processo chamado licitação.  A 
lei federal 8.666 é a responsável por ditar as regras que 
devem ser seguidas em um processo licitatório, além 
das possíveis cláusulas em um contrato entre a 
administração pública e a iniciativa privada. Conhecer 
os detalhes da norma é essencial para que uma 
autarquia, como o Ipasem, consiga, sempre, adquirir 
os produtos ou contratar os serviços mais vantajosos 
economicamente, sem deixar de lado a qualidade 
necessária dos itens adquiridos.

Por este motivo, os servidores Marcelo Nahr e 
Nicolas Goeckler, gestores públicos do Ipasem e 
integrantes da Comissão de Licitações do Instituto, 
receberam o aval do Conselho Deliberativo para 
participação no curso “Licitações e Contratos 
Administrativos”, realizado pela Escola de 
Administração Fazendária, com duração de 40 horas.  
O aprendizado irá aperfeiçoar os trabalhos de 
elaboração de contratos e participação em licitações, 
otimizando tempo e recursos do Instituto.

Aprender é fundamental: servidores do Instituto recebem
cursos para aprimorar o atendimento aos beneficiários



EXPEDIENTE:

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

Diretora-Presidente:Eneida Genehr
Diretor de Administração: Valnei Rodrigues

Conselho Fiscal: Alberto de Marco de Carvalho, Cinara de Araújo Vila e Sérgio Gilmar Klein 
Conselho Deliberativo: Bernadete Rohr, Clair Pedro Moreira, Enio Fernando Eisinger, Érber Rogério 

Cardozo,  Gilberto dos Reis (Presidente), João Mauri Becker, Leonel do Prado e Neri de Oliveira

Horário de Atendimento Administrativo: de Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h30min - 13h às 17h30min
Horário de Atendimento da Clínica Médica: de Segunda à Sexta-feira, das 7h30min às 19h (atendimento 

médico a partir das 8h.) 

Endereço:
Rua 5 de Abril, nº280 - Novo Hamburgo/RS. 

Contato: (51) 3594.5675 ou contato@ipasemnh.com.br    Site: www.ipasemnh.com.br
Jornalista Responsável: Débora Gama - Registro n° 3333/SC

Impressão: Zero Hora
 Tiragem: 4.500 exemplares

Administração do Ipasem-NH:

Aposentadorias Concedidas

Agosto

Setembro

Pensões Concedidas

Sueli José Alves - 01/08
Rosane Ferrentz - 01/08

Rosane Feltes - 08/08
Lurdes da Rosa - 10/08

Lidia Zart - 17/08
João Luiz Rodrigues - 29/08

Nancy Scopel - 01/09
Cláudio Alminhana - 15/09

João Carlos Belmonte - 30/09

Segurado: Romario Martins dos Santos
Dependente: Rickson dos Santos

Data: 23/07

Segurado: Itaroti de Oliveira
Dependente: Neusa de Oliveira

Data: 09/09

Segurado: Nerly Antonio Cuthi
Dependente: Alice Cuthi

Data: 13/09

SERVIDOR PÚBLICO, 

PARABÉNS PELO SEU DIA!

Servir à população com zelo e 

cuidar do patrimônio público. São 

estas atividades que garantem o bem 

estar de toda uma comunidade. E 

aqui, em Novo Hamburgo, os 

responsáveis por tão nobre serviço 

são vocês, Servidores Públicos 

Municipais e segurados do Ipasem.

Reservamos este espaço, onde 

normalmente publicamos nossa 

missão e nossos valores, para 

homenagear aqueles que dedicam 

décadas de suas vidas para, com 

Parabéns pelo 28 de 

outubro,  dia do 

servidor público! 
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