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Censo Previdenciário  atinge 99% dos segurados
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IPASEM 

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
Municipais de Novo Hamburgo (Ipasem-NH) realizou de 11 
de abril a 06 de maio o Censo Previdenciário Obrigatório com 
todos os segurados do Instituto - ativos, aposentados e pensio-
nistas.

Compareceram para a realização do Censo 99% dos 
segurados, o que, segundo a Diretora Presidente do Instituto, 
Eneida Genehr, demonstra o comprometimento dos segura-
dos para com o bom andamento dos trabalhos do Ipasem-NH. 

O Censo Previdenciário, de caráter obrigatório, será 
realizado em todos os RPPSs do Brasil, sendo que 47 municí-
pios, em um universo de 2.060 RPPSs, foram selecionados por 
meio de edital de adesão ao Programa de Apoio à Modernização 
da Gestão do Sistema de Previdência Social (Proprev) - Segunda 
Fase, e o  Ipasem-NH foi um deles, recebendo sem custos o 
Censo. O Proprev busca apoiar técnica e financeiramente os 
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs), os quais 
iniciaram o Censo no Brasil, , 

O Censo tem por objetivo realizar a atualização da base 
cadastral dos servidores, sendo que por meio do Proprev, será 
implantado o Sistema Previdenciário de Gestão de Regimes 
Próprios de Previdência Social (Siprev/Gestão), um sistema de 
unificação das informações dos servidores públicos vinculados a 
Regimes Próprios, pois não estão inseridos dentro do cadastro 
dos Regimes de Previdência. 

Para os RPPSs, como o caso do Ipasem-NH, a realização 
do Censo permite a atualização do banco de dados, refletindo 
diretamente no resultado do cálculo atuarial. A realização 
também permite aos RPPSs a verificação de possíveis irregu-
laridades e melhor comunicação com os segurados.

Acompanhe as novidades do Ipasem-NH também no Site e Facebook
todos os segurados. 

S iga  a  nossa  página  no  Facebook,  em    
www.facebook.com/ipasemnh. 

Desde março de 2015, o Ipasem-NH conta com um 
novo meio de comunicação: a WebTV. Este é outro canal 
que o Instituto tem como contato diferenciado com seus 
segurados, apresentando reportagens com seus 
profissionais sobre saúde, qualidade de vida, serviços e 
legislação.

A WebTV tem um caráter interativo, sendo possível a 
participação dos segurados na sugestão de pautas a serem 
abordadas nos vídeos. Para isto, basta enviar e-mail para 
contato@ipasemnh.com.br.Confira nossas reportagens 
em www.youtube.com/user/ipasemnh/videos.

Quem não compareceu

O segurado que ainda não realizou o Censo 
Previdenciário deve entrar em contato com 
urgência com o Ipasem-NH pelo telefone 3594-
9162, ramal 211, a fim de regularizar a situação 
junto ao Instituto e realizar o mesmo. 

De acordo  com o Parágrafo 3º do Artigo 9º, do 
Decreto 7.208 de 9 de março de 2016, ficarão 
bloqueados os pagamentos da remuneração dos 
servidores ativos ou  os proventos dos aposentados e 
pensionistas que não se recadastrarem, a partir  do 
mês imediatamente posterior à data fixada do 
recadastramento, devendo ser liberados somente 
após a sua efetiva conclusão.

A listagem dos documentos obrigatórios está no 
site .www.ipasemnh.com.br

Os segurados do Ipasem-NH podem ficar informados 
sobre o Instituto pelo Site www.ipasemnh.com.br. Lá é 
possível acompanhar as notícias como atividades, 
campanhas, ações e serviços oferecidos, assim como 
também se ter acesso ao demonstrativo financeiro da 
instituição, a editais, aos informativos, dados sobre cada 
setor, lista de aposentados, lista completa de médicos e 
dentistas credenciados e acesso ao Portal do Segurado, 
onde Aposentados e Pensionistas podem, entre outras 
possibilidades, imprimir o contracheque. 

Outra forma do segurado manter-se informado, é  
também curtir nossa página no Facebook, onde todas as 
notícias que estão veiculadas no site são reproduzidas, 
além de serem postadas informações de urgência, para 

http://www.ipasemnh.com.br


EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Geraldo de Araújo
Diretor de Administração

Esta edição do Informativo do Instituto marca um momento de 
grande importância do ano: o término do Censo Previdenciário, 
obrigatório para todos os segurados. Agradecemos a parceria de 
todos os funcionários do Ipasem-NH, que foi fundamental para que 
o Censo ocorresse com sucesso. Também agradecemos a todos os 
colegas servidores da ativa, aposentados e pensionistas, que 
respeitaram a convocação e compareceram para a realização do 
mesmo.

O resultado dessa união de forças pode ser percebido nos 
números, como vemos na matéria de capa do Informativo, sendo 
que o Ipasem-NH ultrapassou a expectativa do Ministério da 
Previdência no percentual de segurados que efetuou seu censo. Isto 
demonstra a preocupação dos servidores com o Instituto, para que o 
cadastro esteja 100% atualizado, refletindo, assim, no cálculo 
atuarial a ser realizado, com maior proximidade da realidade. 
Solicitamos que sempre que houver alteração de telefone, endereço 
ou e-mail, o segurado comunique imediatamente o Instituto, para 
manter atualizado nosso banco de dados.

Ressaltamos também a importância dos segurados manterem-se 
informados nos nossos veículos de comunicação, de forma a 
saberem sobre tudo o que ocorre no Instituto.

Boa Leitura!
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EXPEDIENTE:

Centro de Qualidade de Vida 
conta com Grupo dos Aposentados 

Agora, o Centro de Qualidade de 
Vida (CQV) do Ipasem-NH conta 
com novo grupo de apoio, o Grupo 
dos Aposentados. 

Com encontros quinzenais, 
sempre às quintas-feiras, das 14h30 
às 16 horas, o grupo tem abordagem 
multiprofissional e o foco na 
qualidade de vida.

Voltado ao público de segurados 

já aposentados, o grupo trabalha 
com orientações, discussões e troca 
de idéias comuns à aposentadoria, 
tentando abrir uma perspectiva de 
aprendizado e de produção de 
novos vínculos.

São tratados assuntos como 
trabalho, ocupação, lazer, saúde 
mental, com profissionais de 
diversas  áreas.

Para quem está prestes a se aposentar
Diferentemente do Grupo dos Aposentados, o Grupo de 

Preparação Para a Aposentadoria, já existente no Ipasem-NH, é 
voltado para os segurados que estão próximos à sua aposentadoria. Os 
encontros do grupo partem de uma abordagem preventiva, tanto para 
aqueles que estão com dificuldade de lidar com essa nova etapa ou de 
se desligar da sua função, como para aqueles que estão ansiosos com a 
aproximação desse momento. São encontros semanais, às segundas-
feiras, das 15 horas às 16h30.

Inscrições - Ambos grupos estão com inscrições permanentemente 
abertas para as próximas edições, sem incidência de coparticipação. 
Informações complementares ou as inscrições podem ser feitas pelo 
telefone 3594-9162, ramal 229, ou diretamente no CQV.

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


Atenção ao prazo para solicitar 
permanência de filhos com mais de 18 anos 

O Plano de Assistência do 
Ipasem-NH, desde a sua fundação, 
previa que os filhos fossem 
dependentes dos segurados titulares 
até completarem 18 anos e, neste 
período, poderiam usufruir dos 
benefícios referentes à Assistência à 
Saúde.

Em 2012, este benefício foi 
ampliado para os filhos de 18 a 21 
anos (Resolução nº 05/2012), sendo 
que esta decisão é optativa, gerando 
um desconto de 1% do salário bruto 
do servidor.

Em 2015, o benefício foi 
estendido para filhos de 21 a 24 anos 

Vânia Aires é segurada do Instituto e 
é responsável por produzir arte que 
agrada aos olhos e também ao paladar: 
ela confecciona doces e seus carros-
chefes são os cupcakes personalizados 
e bolos decorados.

Vânia, que foi professora de artes, 
sempre gostou de trabalhar com 
esculturas e utiliza esse seu conhe-
cimento na decoração de seus doces 
com pasta americana.

Foi após o nascimento do seu filho 
que ela decidiu dedicar mais tempo ao 
bebê e deixar a sala de aula. Ela conta 
que após a festa de aniversário de 1 ano 
de seu filho (quando ela produziu toda a 
parte de doces), as pessoas começaram 
a pedir para que ela aceitasse encomen-
das. “Foi sem querer que comecei e faz 
apenas um ano”, comenta. “Hoje, o 
retorno é cada vez maior, tanto que tive 
que abrir a Arteria, minha empresa”, 
reforça.

“Adoro fazer esse trabalho. É muito 
prazeroso, pois sempre gostei de 
trabalhar com esculturas e se assemelha 
muito na confecção. O maior retorno é 
ver a finalização do trabalho. A satisfa-
ção das pessoas e saber que saiu exata-
mente como elas queriam. Melhor 
ainda é escutar elas comentando”,  
complementa.

Documentação para Inclusão

Filhos maiores de 18 anos e menores de 21 anos (RID 05/2012)
Foto 3x4;
Cópia do RG ou Cópia da Carteira de Habilitação;
Cópia do CPF;
Cópia da Certidão de nascimento atualizada;

Além disso, é necessário apresentar cópias 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

Filhos maiores de 21 anos e menores de 24 anos (RID 06/2015)

Caso o segurado realize a solicitação de permanência antes do filho 
completar os 21 anos é necessário a apresentação apenas da Certidão de 
Nascimento atualizada;

Se o pedido for feito após o aniversário do filho, o segurado tem até 60 
dias para solicitar a reinclusão, como já mencionado, apresentando os 
mesmos documentos exigidos no RID 05/2012.

(Resolução nº 06/2015), também de 
forma optativa, gerando desconto de 
2% do salário bruto.

Destacamos que o segurado 
deve estar atento ao prazo de 
inclusão dos filhos nos dois  casos: 
o prazo para solicitar a permanência 
é de até 60 dias a contar da data de 
aniversário do dependente.

Para requerer esta extensão da 
permanência do(s) filho(s) como 
dependen te ( s )  no  P l ano  de  
Assistência, em ambas as situações é 
necessário fazer a solicitação via 
protocolo, dentro do prazo já 
mencionado, de até  60 dias.

13º Salário Quiropraxia
Já está agendado o pagamento da 

primeira parcela do 13º salário de 
2016. 

O Ipasem-NH fará o depósito 
para aposentados e pensionistas no 
dia 15 de junho.

Os atendimentos de Quiropraxia 
que são realizados no Instituto serão 
prestados, neste semestre, até dia 05 
de julho. Após, haverá recesso. Os 
profissionais informam que dia 21 
de junho não haverá atendimento.

Cantinho do 
Segurado

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



Aposentadorias Concedidas

Pensão Concedida

Março

José Carlos da Silveira - 07/03
Rosane Maria Kessler Fusquine - 08/03

Marizete Márcia Penz - 14/03
Fernanda dos Santos Soares - 21/03

Maria Ione Lisot Maia - 21/03
Nara Ione Martins - 21/03

Abril

Amélia Salete Vuicik - 01/04
Margarida Maria Oliveira Franzen - 01/04

Sílvia Iris Sommer Engelmann - 01/04
Rosana Cristina Klein Aurélio - 01/04

José Pereira Borba - 01/04
Maristela Moehlecke Koetz - 01/04

Elena Maria Schmitt - 01/04
Simone Dalsasso - 01/04

Gilberto Marcelino da Silva - 07/04
Geraldo Fonseca Schury - 14/04

Segurado: Newton José da Silva
Dependente: Rakel Abreu da Silva

Data: 22/04

O que nos torna felizes?

Fernanda H. Stroeher 
 do Centro de 

Qualidade de Vida
 do Ipasem-NH
CRP 07/14.983

 Psicóloga

Vejo muitas pessoas buscando a 
felicidade. Mas afinal o que é felicidade? 
Viver tenso e estressado está virando moda, 
parece impossível conceber a possibilidade 
de estar de bem com a vida. O tempo voa, 
os dias passam e quando vemos estamos 
novamente fazendo promessas de ano 
novo, na esperança de que tudo se renove 
no ano que vai nascer. 

A vida é uma constante resolução de 
problemas. Enquanto vivermos teremos 
que lidar com eles. Portanto não espere 
resolver todos eles para ser feliz.  Somos 
responsáveis por nossos sentimentos, pois 
podemos escolher de que forma reagir 
frente às adversidades da vida! Acorde 
todos os dias com um sorriso no rosto, 
pense que o dia de hoje não voltará e que 
podemos escolher fazer dele uma 
oportunidade de ser feliz. Cuide de seu 
corpo, alimentação saudável, exercício 
físico e bem estar são fundamentais para 
termos uma vida saudável. O seu corpo é 
seu templo. Gostar da gente é o primeiro 
passo para uma vida plena. 

A felicidade encontramos nas pequenas 
coisas da vida, pois felicidade plena não 
existe. Estudos mostram que no final da 
vida as pessoas se arrependem daquilo que 
não fizeram, “eu gostaria de não ter 
trabalhado tanto”, “gostaria de ter tido 
coragem de não me importar tanto com o 
que os outros pensam de mim”, “gostaria 
de ter tido coragem para expressar meus 
sentimentos”, “gostaria de ter mantido 
contato com meus amigos”, “eu queria ter 
me permitido ser feliz” . Portanto, “Carpe 
diem” (aproveite o dia)!

Instituto recebe parecer favorável 
em Auditoria do Controle Interno

A Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Novo 
Hamburgo, em atendimento às exigências do TCE-RS realizou 
Auditoria na documentação do Ipasem-NH, no mês de março de 
2016, referente ao exercício de 2015, promovendo a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. 

Foram analisados, especificamente, Patrimônio, Almoxarifado, 
Adiantamento de Numerários, Diárias, Recursos Humanos, Origem 
e Aplicação de Recursos da Previdência, Aplicações Financeiras, 
Precatórios, Processos Licitatórios e Contratos, emitindo Relatório 
e Parecer, com PARECER FAVORÁVEL, não havendo 
inconsistências a destacar e nem recomendações a fazer.

Destacamos que no ano de 2014 o Ipasem-NH também recebeu 
PARECER FAVORÁVEL, quando não foram encontradas 
irregularidades.

Conforme a Diretora-Presidente do Ipasem-NH, Eneida Genehr, 
a auditoria realizada pelo Controle Interno do Município é 
importante para a fiscalização dos atos dos administradores e 
representa mais segurança para todos os segurados do Instituto. 
Além disso, em caso de apontamentos de inconsistências, a 
realização da auditoria também tem como finalidade melhorar esses 
procedimentos apontados, a fim de dar mais agilidade e 
transparência ao serviço.
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