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INFORMATIVO
do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Ipasem passa a aceitar dependentes de até 21 anos

?Comprovante de matrícula em curso superior ou técnico
?Comprovante de residência no mesmo local do titular

?Carteira de Trabalho e Previdência Social
?Inscrição como dependente do titular em associação, no Imposto de Renda ou no INSS

O valor a ser pago para inclusão e/ou continuidade dos dependentes com 18 anos ou mais é de 1 % do 
salário bruto por dependente desta categoria, mediante desconto em folha. 

A mudança foi aprovada em reunião do Conselho Deliberativo e entrou em vigor no dia 23 de abril. 
A Resolução que autoriza a inclusão de dependentes maiores de 18 anos  está disponível na página 

inicial de nosso site e traz ainda informações sobre o funcionamento da fisioterapia e demais  regras sobre 
assistência médica do Ipasem

Atendendo à demanda dos Segurados do Instituto, a Diretora-Presidente do Ipasem, Eneida Genehr, 
sugeriu ao Conselho Deliberativo que pudessem ser incluídos como dependentes pessoas com até 21 anos. 
Após estudo atuarial feito por empresa especializada que comprovou a viabilidade, os conselheiros 
aprovaram a sugestão.

A inclusão de dependentes com 18 anos ou mais não é automática e deve ser feita mediante solicitação 
do titular no protocolo do Ipasem. É obrigatória a apresentação do CPF, da Carteira de Identidade ou 
Habilitação do dependente, além de sua Certidão de Nascimento para comprovação de que não é casado. 
Além disso, é necessário apresentar pelo menos dois dos seguintes documentos:

Recadastramento dos ativos começa em maio
Com o intuito de atualizar o cadastro de seus segurados, o Ipasem realiza, de  21 de maio a 10 de agosto, o recadastramento 

dos servidores ativos municipais e seus dependentes. O recadastramento dos servidores inativos já foi concluído. O 
recadastramento é obrigatório e quem faltar com a verdade ao apresentar os dados solicitados estará sujeito às penas de reclusão e 
pagamento de multa referentes ao crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro. 

Como fazer? Você deverá comparecer ao Ipasem ou à Prefeitura portando os documentos citados nesta matéria e 
acompanhado de todos os seus dependentes. Atenção: seu recadastramento só poderá ser feito se todos estiverem presentes no 
mesmo momento e se toda a documentação exigida for apresentada.

Quando fazer? As datas para comparecimento foram organizadas de acordo com a idade dos servidores. Veja na tabela em 
que semana você deverá comparecer. Na prefeitura, o recadastramento será realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. O 
horário de atendimento no Ipasem será o mesmo, com exceção das quartas feiras, quando o recadastramento no Instituto será 
realizado apenas das 12h às 18h. 

DOCUMENTOS EXIGIDOS CRONOGRAMA DE COMPARECIMENTO

Ficha cadastral devidamente preenchida. Você encontra a 
ficha cadastral no site do Ipasem, link “Recadastramento”. 

  
Documentos obrigatórios dos servidores ativos

Carteira de trabalho, CPF, RG, comprovante de residência 
que conste o CEP e certidão de casamento atualizada ou 

escritura pública de união estável

Documentos obrigatórios dos dependentes
Certidão de nascimento (se maior de 16 anos, esta deverá ser 

atualizada) e Termo de guarda (adoção) ou tutela

Ano de Nascimento - Semana para recadastramento
1942 a 1956 - 21 a 25 de maio

1960 a 1962 - 4 a 8 de junho

1965 a 1966 - 18 a 22 de junho

1969 a 1971 - 2 a 6 de julho

1975 a 1978 - 16 a 20 de julho

1982 a 1986 - 30 de julho a 3 de agosto

1957 a 1959 - 28 de maio a 1 de junho

1963 a 1964 - 11 a 15 de junho

1967 a 1968 - 25 a 29 de junho

1972 a 1974 - 9 a 13 de julho

1979 a 1981 - 23 a 27 de julho

1987 a 1993 - 6 a 10 de agosto



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Mudanças na Área Médica 
O layout da Recepção Médica do Ipasem foi totalmente reformulado. Agora, as servidoras ficam 

posicionadas de frente para o público externo que aguarda atendimento. Outra mudança realizada foi a 
organização das cadeiras de espera, que possibilitou uma clara divisão de dois ambientes distintos: um 
deles é destinado àqueles que pretendem ser atendidos pelo Clínico Geral do Instituto e o outro é para os 
segurados que precisam retirar autorizações para consultas, exames e demais procedimentos a serem 
realizados fora do Ipasem. 

Aqueles que pretendem retirar autorizações pegam a ficha  branca ou a 
vermelha (atendimento preferencial) e aguardam a chamada pelas servidoras 

no novo balcão de atendimento, como mostra a foto ao lado. O novo 
posicionamento das atendentes vai permitir que os segurados que aguardam 
atendimento na recepção médica vejam o trabalho das atendentes enquanto 

aguardam na área de espera. 

Se você vier à Recepção Médica do Instituto para consultas com Clínico 
Geral será recebido pela Técnica em Enfermagem Marinês de Quadro.

Cedida da UBS Redentora, a profissional realiza o trabalho de acolhimento, 
verificando os sinais vitais do paciente: pressão arterial, frequência cardíaca, 
frequência respiratória e temperatura. As informações são anexadas ao prontuário 
do paciente, entregue ao Clínico Geral.  

Com as modificações no posicionamento das cadeiras, ao chegar, o 
segurado saberá quantas pessoas têm na sua frente, já que o ambiente de 

espera está dividido de acordo com as diferentes possibilidades de 
demanda dos segurados. Os pacientes que vêm em busca de atendimento 

no Ipasem retiram a ficha azul e aguardam a chamada pela Técnica em 
Enfermagem Marinês de Quadro, que realiza trabalho de acolhimento. Para 

estes, o local de espera fica em frente ao antigo balcão de atendimento, 
como mostra a foto ao lado. 

Trabalho de acolhimento

A sociedade muda e é dever de um Instituto como o Ipasem perceber estas mudanças e colocar 
em prática ações que acompanhem as novas necessidades dos Segurados. O ambiente familiar mudou. 
Os jovens de hoje em dia têm conquistado a independência financeira mais tarde do que costumava 
acontecer em décadas anteriores. Foi devido a esta percepção, e seguindo a solicitação de inúmeros 
segurados, que sugeri por sucessivas oportunidades que fosse aumentada a idade de dependentes para 
21 anos. Esta sugestão vinha sendo feita por mim desde a época em que atuava como Conselheira do 
Ipasem. E hoje, como Diretora-Presidente deste Instituto, tenho orgulho em dizer que a conquista foi 
atingida. Os detalhes você lê em nossa matéria de capa, que traz também outro assunto de suma 
importância, o recadastramento, que inicia no dia 21 de maio.

É essencial que todos estejam atentos aos documentos exigidos e também às datas pré definidas 
para que cada família compareça e faça seu recadastramento. Aliás, lembre-se: a família toda deve 
estar presente ao mesmo tempo para que seja possível concluir o procedimento. Desta forma, combine 
com seus familiares o dia e horário em que todos possam ir à Prefeitura ou então vir até o Ipasem para a 
realização do recadastramento. Ter os dados atualizados e conhecer nossos segurados de maneira 
verdadeira é essencial para que possamos continuar planejando a forma mais adequada de trabalhar, 
com intuito de atingir nosso objetivo que é oferecer a você, nosso segurado, serviços que lhe sejam 
úteis e importantes da maneira mais eficiente possível. 
Conto com a colaboração de todos!  
 



É com sorriso no rosto e um alegre quadro nas mãos que Carlos Alberto 
de Oliveira, mais conhecido como Carlão, concede entrevista ao Ipasem. Após 
dedicar 28 anos de sua vida ao cargo de desenhista, na PMNH, o agora 
aposentado tem tempo para fazer o que mais lhe agrada: pintar quadros, com 
inspiração “das coisas simples da vida”, como ele mesmo explica.

Multidões coloridas preenchem os quadros idealizados e 
confeccionados pelo artista. O talento o faz deixar de lado qualquer tipo de 
planejamento prévio sobre os desenhos que irão alegrar as telas em branco. “As 
imagens vêm à cabeça enquanto faço meu trabalho.” Ao ver suas obras fica 
claro que a técnica adotada dá muito certo.

A arte, que faz parte da vida de Carlão há mais de 40 anos, o tem 
ajudado muito principalmente nos últimos dois anos. Com a aposentadoria em 
2010, o ilustre segurado do Ipasem reencontrou em seus quadros um estímulo a 
mais para seu dia a dia. “O processo de aposentadoria não foi tão simples 
assim”, explica seu filho Ezequiel. Foi, aliás, por insistência do filho que 
Carlão passou a frequentar o Grupo de Preparação para Aposentadoria 
oferecido pelo Instituto. O artista não se arrepende. “Gosto bastante de 
participar do Grupo, de conviver com outras pessoas”, explica.  

Afinal, é de retratar pessoas que vive sua arte, tão reconhecida no Rio 
Grande do Sul. No extenso curriculum de Carlão estão exposições no MARGS, 
principal museu de arte do Estado, na Galeria de Arte Modernidade de Novo 

A colorida arte da vida 

Hamburgo e,  inclusive,  
p a r t i c i p a ç ã o  n o  l i v r o  
“Caminhos do Imaginário 
Popular”, que teve apenas 25 
obras escolhidas em todo o 
Brasil. Quem ainda não 
conhece o talento do artista 
hamburguense, pode, agora, 
alegrar seu olhos com as 
imagens  de quatro trabalhos 
do artista publicados na 
matéria.

De cima para baixo:
Xis Brasil, 2002
Cabeças, 2003.

Esquerda: 
Navegantes, 2001.

Direita: Carlão e 
Ezequiel, com a 

obra feita em 1995, 
para homenagear o 
tetracampeonato 

brasileiro.

Veja as mudanças referentes a aposentadorias que 
ocorreram pela Emenda  Constitucional Nº 70

Objeto: revisão de todas as aposentadorias por invalidez 
(proporcionais e integrais), concedidas a partir de 1º/01/2004, 
alterando-se a base de cálculo dos proventos.

Como era: para a fixação dos proventos, eram utilizadas as 
maiores contribuições, relativamente a 80% do período 
contributivo, desde julho/1994, e o reajuste dos proventos se dava 
no mesmo índice e na mesma data da variação dos benefícios 
pagos pelo INSS (valor real).

Como ficou: o benefício será calculado com base na última 
remuneração de contribuição do servidor, e o reajuste se dará no 
mesmo índice e na mesma data dos servidores ativos, inclusive de 
reclassificação (paridade total).

Alcance: benefícios de aposentadoria por invalidez e as 
pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 31/12/2003, 
desde que o servidor tenha ingressado no serviço público até 
aquela data.

Efeitos financeiros: o ente público terá o prazo de 180 dias, 
a contar de 30/03/2012, para recalcular todos os benefícios desta 
natureza (concedidos a partir de 1º/01/2004), e eventual diferença 
será devida a partir de 30/03/2012. 

Observação: poderão ocorrer casos de diminuição do 
valor dos proventos. 

Carmen Tarouco, Coordenadora 
dos encontros dos aposentados, divulgou o 
calendário das reuniões deste ano:

Carmen deixou uma mensagem 
para os aposentados: “É com imensa 
alegria que espero encontrar em nossas 
reuniões todos os colegas, participando e 
tornando nosso grupo cada vez mais unido. 
Agradeço a colaboração de todos, o apoio e 
a amizade.” 

16 de Maio
20 de Junho - Passeio

18 de Julho 
08 de Agosto

13 a 17 de Agosto - viagem para Gravatal
19 de Setembro 

17 de Outubro - organização do Chá
24 de Outubro - Chá do grupo

14 de Novembro - passeio
05 de Dezembro

10 a 17 de Dezembro - Colônia de férias 
 

Encontro dos aposentados



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.

EXPEDIENTE:

Aposentadorias Concedidas

Fevereiro

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 , João Mauri Becker, Leonel do Prado (Presidente) 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:

Março

Geraldo de Souza Pinto - 22/02
Maria Weber - 22/02

José do Amaral - 24/02

Gilberto Freitas - 01/03
Ismael Soares - 01/03
Margarete de Mello - 01/03
Rejane Barretto - 01/03
Selma de Souza - 01/03
Sirlei dos Santos - 01/03
Valda de Souza - 01/03
Vera Porsch - 01/03
Sebastião da Silva - 05/03
Eronilda da Silva - 21/03
Rejane Torres - 21/03
Rejane Zimmermann - 21/03

Antônio dos Reis - 02/04
Margaret Streb 

Margareth da Costa 
Marize Costa 

Rejani Hansen 
Rosangela Horn 

Rosi Mattos 
Tereza Castilhos 

- 02/04
- 02/04
- 02/04
- 02/04
- 02/04
- 02/04
- 02/04

Sirlei da Silva - 03/04
Armando Longhi - 05/04

Teresa Oliveira - 16/04

Abril

Pensões Concedidas
Segurado: Augusto Diercks
Dependente: Miriam Brunstein
Data:19/02/2012

Segurado: Pedro da Rosa
Dependente: Senhorinha da Rosa

Data:22/02/2012

Visando a economia de 
recursos financeiros, o 

informativo externo do Ipasem 
passará a ser entregue 

juntamente com os 
contracheques. Serão enviados 

por correio apenas para os 
segurados que não vierem ao 

Instituto pessoalmente. 
Lembramos que este 

informativo é disponibilizado 
na íntegra em nosso site. 

Autoatendimento Entrega dos Informativos

O terminal de autoatendimento 
do Ipasem já realizou cerca de 
500 cadastros e possibilitou a 
retirada de 105 extratos de co-
participação, 142 autorizações 
para consultas odontológicas e 

113 para consultas médicas. 
Fazer o cadastro é bem 

simples! Basta trazer o número 
do CPF, da matrícula e a data 

de nascimento do titular. 
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