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

EDIÇÃO 17 - Maio/Junho 2013

INFORMATIVO
do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Ipasem realiza evento em parceria com Previdência
O dia 26 de abril de 2013 foi um marco para os Regimes 

Próprios de Previdência (RPPSs) da região metropolitana 
de Porto Alegre. Foi realizado no Ipasem-NH, encontro 
com o objetivo de dar suporte à implantação do Sistema dos 
Regimes Próprios de Previdência Social (Projeto SRPPS).

A atividade realizada através de parceria do Ministério 
da Previdência Social (MPAS) com o Ipasem-NH, contou 
com a presença da Coordenadora Geral de Estudos 
Técnicos, Estatísticas e Informações Gerenciais do 
Ministério da Previdência, Nancy Abadia de Andrade 
Ramos, e da Assessora Institucional do Ministério Márcia 
Paes Caldas. "Estamos reunidos para começarmos os 
trabalhos a fim de termos um banco específico de dados dos 
servidores públicos do país, e nos reunimos no Instituto de 
Novo Hamburgo porque o Ipasem foi precursor, realizando 
o recadastramento dos servidores ativos e por já existir um 
grupo de trabalho", comenta Nancy.

Conforme a Diretora-Presidente do Ipasem-NH, Eneida 
Genehr, a implantação do sistema, a ser utilizado como 
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Filhos até 18 anos:
* Cópia do RG
* Cópia do CPF
* Cópia de Certidão de nascimento

Filhos maiores de 18 anos e menores de 21 anos:
* Cópia do RG ou Cópia da Carteira de Habilitação 
* Cópia do CPF 
* Cópia da Certidão de nascimento atualizada 

Além disso, é necessário apresentar cópias também autenticadas de pelo menos dois dos seguintes 
documentos:
a) Comprovante de matrícula em curso superior ou técnico;
b) Comprovante de residência no mesmo local do titular;
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
d) Inscrição como dependente do titular em associação, no Imposto de Renda ou no INSS;

Observações: a) Consideram-se atualizadas certidões emitidas há no máximo um ano;
b)As cópias, ou deverão ser autenticadas em cartório, ou o segurado pode optar por trazer o 
documento original e a cópia para que seja autenticada no Protocolo do IPASEM- NH.  

ferramenta de gestão previdenciária municipal, agilizará a 
concessão de aposentadorias e pensões, além de auxiliar no 
cálculo atuarial.

Mais de 10 representantes de RPPSs  estiveram no 
evento. Alguns deles entregaram às representantes do 
MPAS Decretos que instituem o programa de melhoria da 
qualidade dos dados dos servidores municipais ou Planos 
de Trabalhos, com planejamento, datas e nominata dos 
integrantes que compõem Comissão Especial.

Nancy Abadia 
durante abertura 
das atividades do 
encontro



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

O Ipasem-NH, em parceria com o Ministério da Previdência 
Social, organizou atividade que reuniu RPPSs de toda a região 
metropolitana de Porto Alegre, a fim de dar suporte para a 

Ótima leitura!

implantação do Sistema dos Regimes Próprios de Previdência 
Social (Projeto SRPPS), que agilizará a concessão de 
aposentadorias e pensões, além de facilitar  o cálculo atuarial. E o 
Ipasem já está à frente neste processo. Uma ótima notícia para 
segurados, que está na nossa capa. E foi graças ao 
recadastramento realizado no ano passado, o qual possibilitou 
termos acesso aos dados dos segurados, que o Ipasem estava 
adiantado. E, por isso, a necessidade de urgência na atualização 
dos dados da minoria que o não realizou em 2012. 

Temos orgulho de ver que nosso modelo de gestão serve de 
exemplo para fora e é objeto de pesquisas em universidades, 
assim como temos orgulho de ver quem cresceu junto com o nosso 
Instituto. Continuamos com os colecionáveis do nosso Manual do 
Segurado. Aproveite e monte o seu.
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EXPEDIENTE:

O modelo da atual gestão foi valorizado e serve como objeto de 
pesquisas acadêmicas: a estagiária de Psicologia não remunerada, 
Indiara de Souza, por exemplo, fará seu Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) sobre o Instituto. Conforme Indiara, que estuda na Faccat em 
curso voltado para a Psicologia Organizacional, o Ipasem é um exemplo, 
pois valoriza o servidor, como nos encontros mensais e nos 
atendimentos do CQV. “Estou admirada, o Ipasem está muito à frente em 
relação a esta questão”. 

Já a estudante Poliana  Kraemer, do Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Pública da Feevale estudou o modelo do Instituto em trabalho 
semestral.

Ipasem é tema de pesquisas acadêmicas
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Como o segurado é identificado?
É obrigatória a identificação por meio da carteirinha, recebida após efetuado o cadastramento no 
Instituto. A emissão de Segunda Via por motivo de perda, haverá um custo a ser pago na tesouraria do 
Ipasem.

A Unimed é um dos prestadores de serviços aos segurados Ipasem. Para utilizar esses serviços deve ser 
apresentada a carteirinha da Unimed, entregue ao segurado junto com a do Ipasem. Nos demais casos 
apresente apenas a carteira Ipasem.



Renate Gigel é uma 
apaixonada pela cultura e 
educação e defende que 
ambas as áreas devem 
andar juntas. Aposentada 
pela rede municipal de 
ensino, ela é  Presidente 
da Alvales - Academia Li- 
terária do Vale do Sinos e 
Presidente do Conselho 
Municipal de Cultura. E, 
além de lutar pela cultura 
é grande atuante.

Renate trabalha com 
artes plásticas fazendo 
experimentos de materia-
is reciclados, como na 
foto abaixo, em uma de 
suas últimas obras, uma 
mandala, onde utilizou 
materiais como couro, 
papelão, tecidos, pedras e 
ferros de construção. 
“Gosto do reaproveita-
mento, do artesanal”, co- 
menta ela, que já  percor-
reu o caminho da pintura.

Já a literatura, Renate 
alimenta uma relação 
antiga. “Sempre escrevi a 
vida toda, mas usava a 
palavra como ferramenta 
e um dia fui convidada a 
participar de uma antolo-
gia e acabei me apaixo-

Grupo de Preparação para 
a Aposentadoria é destaque

No final de março 
m a i s  u m a  t u r m a  
encerrou as atividades 
do Grupo de Prepara- 
ção para a Aposenta- 
doria. Acompanhados 
por Psicóloga e Assis- 
tente Social, os parti- 
cipantes comparti-
lham experiências e 
recebem orientações 
sobre esse novo mo- 
mento em suas vidas.

Participaram dos 
encontros Eduardo Wilmsen, Maria Helena Paraboni 
Cerveira e Ondina Springer de Moraes. Conforme o único 
representante masculino do grupo, foi muito bom participar. 
“Cresci muito com as informações repassadas. É um proces-
so delicado, principalmente para o homem, que requer apoio 
da família, o que felizmente eu tenho, com a minha esposa 
Neida e meu dois filhos. Todos que estão prestes a se aposen-
tar deveriam participar. Eu saí mais rico em conhecimento”.

Eduardo citou um livro que foi indicado 
durante os encontro e que ele adquiriu, O 
Desafio da Aposentadoria, de Lúcia França. 
“A autora faz uma pesquisa sobre a aposen- 
tadoria no Brasil e Nova Zelândia, é uma obra 
que vale a pena ler e que me ajudou muito. 
Inclusive brinquei com minha esposa que era 
um livro digno de ler de smoking”, contou.
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Qual é o período de carência?
O periodo de carência é de 10 meses após entrar em exercício para procedimentos eletivos, CQV e 
Clínica de Fisioterapia . Em casos de urgência e emergência não há carência.
Importante lembrar que em consultas com os médicos clínicos gerais  no Instituto e consultas Pré-Natal 
não há carência.

O que é procedimento eletivo? 
São aqueles que podem ser marcados com antecedência, pois não são caracterizados como urgentes ou 
emergenciais.

O que é urgência?
É uma situação de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo paciente depende de 
assistência médica imediata.

O que é emergência?
É uma situação de agravo à saúde, com ou sem risco iminente de vida, que cause intenso sofrimento ao 
paciente, exigindo rápida intervenção médica.

Cantinho do 
Segurado

nando mais e agora já contabili-
zo participação em 7 antologias 
na Alvales, com poesias em um 
estilo de versos brancos e soltos 
e crônicas. Confira um de seus 
poemas:

Doce Melancolia

Doce melancolia
minh´alma invade.

Perdida em pensamento
sonho acordada...

Acompanha o coração.
Na cadência do tempo, 

diminui o ritmo,
parece lento...

É na ausência repetida
que a saudade acontece

e me remete em devaneio,
e me desdobra em prece.

“Um livro que todos deveriam ler”

Indiara de Souza, estagiária de psicologia; 
Thaís Capaverde, Assistente Social; os 
participantes do grupo Ondina, Eduardo e 
Maria Helena; e Susane Londero, Psicóloga



Aposentadorias Concedidas - Março e Abril Pensões Concedidas

Manual do Segurado

Cuidado com a Gripe A

Grupo de Apoio

Os primeiros gêmeos nascidos 
pela assistência do Ipasem-NH

No dia 14 de junho completam 20 
anos os primeiros gêmeos nascidos pela 
assistência do Ipasem-NH. Silvano 
Cristiano Rech e Márcia Taís Rech são 
filhos de Cláudia e Sílvio Rech 
(conhecido como Repolho pelos colegas 
da prefeitura) e nasceram no Hospital 
Regina, em Novo Hamburgo.

Conforme o pai, o acompanhamento 
pré-natal foi a primeira utilização como 
segurado dos serviços de assistência do 
Instituto.

“Meus filhos ficaram algum tempo no 
hospital, foi uma luta, e se não fosse pela 
assistência seria mais difícil. O Ipasem 
nos deu uma grande ajuda. E hoje graças 
a Deus, eles estão aí, com saúde e nos 
dando muitas alegrias. A Márcia, 
inclusive já é mamãe”, comenta Dona 
Cláudia.

Nesta edição estão encartadas mais 
quatro páginas do Manual do Segurado do 
Ipasem-NH. O colecionável teve início na 
edição de Março/Abril e busca ser mais 
uma fonte de consulta para segurados e 
dependentes. Guarde o seu!

Com a chegada do frio, alguns cuida-
dos são importantes para se proteger da 
Gripe A: cobrir a boca quando tossir ou 
espirrar  e manter as mãos limpas, para 
evitar a disseminação de partículas que 
carregam os vírus.

Estão abertas inscrições para o Grupo 
de Apoio a Familiares, destinado a 
familiares de pessoas com necessidades 
especiais.  Não há incidência de coparti-
cipação. Inscrições, no Apoio Psicosso-
cial ou pelo  3594-9162, ramal 251.

Segurado: Paulo Dapper
Dependente: Regina Dapper

Data: 06/03

Segurado: Ernani Freiberger
Dependentes: Ana Maria, 

Bruno e Jordana Freiberger
Data: 07/04
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Como fazer a exclusão de um dependente?

A resolução nº1, de 29 de janeiro de 2010 regula a inclusão e exclusão de dependentes do Ipasem. 
Segundo ela, há quatro hipóteses de exclusão de dependente:

* A requerimento do próprio titular
* A requerimento do dependente maior
* Pelo Ipasem, através de competente processo administrativo
* Por determinação judicial

Importante lembrar: 
Para reinclusão de dependente excluído, o interessado deverá aguardar prazo de 12 (doze) meses para 
efetuar novo requerimento, instruindo o pedido com a documentação comprobatória da condição de 
dependente.

Requerimentos para inclusão e exclusão de dependentes devem ser encaminhados via Protocolo do 
Ipasem.

Berenice Kern de Lemos - 25/02
Ana Laurita Luft - 18/03

Edit Henz Reinher - 18/03
Iris Schenkel Foscarini - 01/03

Mari Angela Timm - 01/03
Maria Locks Lopes - 01/03

Maria Vandir Pereira - 11/03
Isabel Pereira Saraiva - 01/04

Marlene Islabao Martins - 01/03

Noemia Korb Beier - 05/03
Rogerio Freitas Cunha - 11/03

Sonia Elizabete Frohlich - 11/03
Zanete Beatriz da Silva - 18/03

Aparecida Machado - 22/04
Beate Rosecker - 22/04
Dalva Klauck - 08/04

Eliane Notarjagamos - 08/04
Ines Hendges - 25/03

Jussara da Senna -15/04
Lorivete Dalla Rosa - 15/04

Luciara Pires - 08/04
Maria Uebelacker - 22/04
Neiva Hernandes - 22/04

Ondina de Moraes - 25/03
Roseli de Quadros - 25/03
Salvador de Souza - 01/04

Sergio da Silva - 01/04
Zulma Dornelles - 15/04

Silvano e Márcia, com os pais e as irmãs 
Silvana Cristina e Claudiane Sabrina

“Nós também contamos 
muito com a ajuda de colegas da 
prefeitura, especialmente da 
Oficina Mecânica, onde trabalho. 
Foram muitas doações e rifas 
feitas para arrecadar dinheiro e 
hoje estamos bem e não me canso 
de agradecer”, comenta o pai.


