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

Prova de vida para aposentados e
pensionistas iniciou em maio
O Ipasem-NH realiza a partir deste ano a Comprovação
de Vida para os aposentados e pensionistas do Instituto.
Definida pelo Conselho Deliberativo, a realização da
prova de vida busca manter atualizada a base de dados dos
servidores aposentados e pensionistas, a qual teve início
com o Censo Previdenciário Obrigatório realizado em
2016.
A prova de vida deverá ser realizada anualmente,
iniciando-se no ano subsequente ao ato da aposentadoria
ou do início da instituição da pensão.

Quando fazer?

benefício.

Onde e como fazer?
Ressalta-se que a prova de vida é presencial. A
comprovação será realizada em qualquer agência da Caixa
Econômica Federal do País, mediante apresentação de
qualquer documento de identidade oficial válido. Os
pensionistas menores de 18 anos deverão comparecer
junto com seu representante legal, munidos de documento
de identificação com foto e CPF.

Caso o segurado não puder comparecer?

A realização da prova de vida iniciou-se no dia 2 de
maio de 2017 para os aniversariantes do mês de maio e
será obrigatória e permanente para todos os aposentados e
pensionistas do Ipasem-NH.
Salientamos que a prova de vida só poderá ser realizada
no mês de aniversário do aposentado ou pensionista, ou
seja, ela não pode ser antecipada.
Os demais aposentados e pensionistas do Ipasem-NH
que farão aniversário nos meses seguintes deverão realizar
a comprovação de vida no mês do seu aniversário.
Já os aposentados e pensionistas que fizeram
aniversário de janeiro a abril de 2017 iniciarão sua
comprovação de vida somente em 2018.
Vale ressaltar que não há custos para os segurados e os
que não fazerem a sua respectiva comprovação de vida
estarão sujeitos a pena de suspensão do pagamento do

E, em caso de impossibilidade de comparecimento
junto à Caixa Econômica Federal, por problema de saúde,
comprovado por laudo médico atualizado, deverá ser
protocolado no Ipasem-NH solicitação de visita da
Assistente Social (a solicitação poderá ser realizada por
familiar, mediante documento comprobatório de vínculo).

Comprovantes
Informamos aos segurados que o comprovante
recebido na Caixa Federal, quando feita a prova de vida,
é pessoal e cada segurado deverá mantê-lo em sua posse e
guardá-lo. Ressaltamos que não é necessário trazer o
original ou cópia para o Ipasem-NH, uma vez que as
informações da realização da prova de vida já são
repassadas via Caixa para o Instituto.

Quiropraxia informa que está com a agenda completa
A pedido da professora responsável pelos atendimentos de
Quiropraxia no Ipasem-NH, Marta
Casagrande Saraiva, informamos que
a agenda já está completa e, em função
disto, não há mais viabilidade de
agendamento para novas consultas.
Segundo a professora serão
mantidos os pacientes que já estão em
atendimento até o dia 4 de julho.
Os dias e horários para os atendimentos para o segundo semestre ainda
não foram definidos e assim que haja
uma definição, o Ipasem-NH irá

realizar a divulgação.
O serviço, sem incidência de
coparticipação, é realizado por formandos do curso de Quiropraxia da
Feevale, acompanhados e orientados
por professores.
As sessões são realizadas durante o
semestre letivo dos estudantes, por este
motivo, dias e horários de atendimento
variam.
A Quiropraxia auxilia na diminuição de desconfortos comuns causados
por tensão e distúrbios da coluna
vertebral e articulações.
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Mais uma vez o Ipasem-NH, preocupado com a atualização
cadastral dos segurados e com a transparência na gestão dos
benefícios, tomou uma iniciativa positiva para o Instituto: desde
maio, os aposentados e pensionistas devem, em seu mês de
aniversário, realizar a prova de vida, em qualquer agência da
Caixa Econômica Federal, sob pena de suspensão do benefício,
caso o segurado não compareça. Esta iniciativa é mais uma
segurança, tanto para segurados, como para o Instituto. Fiquem
atentos aos prazos e confiram como funciona a comprovação em
matéria na capa deste Informativo.
Apresentamos os novos Conselheiros do Instituto, que
iniciaram seus trabalhos neste ano. São integrantes do Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal, os dois órgãos de grande
importância para o Ipasem-NH. Convidamos a conhecê-los em
matéria na página 3, onde cada novo membro faz a sua
apresentação.
Também queremos destacar que sempre a Direção está
disponível para receber os segurados que necessitem de mais
esclarecimentos em qualquer assunto relacionado à Assistência e
Previdência. Basta agendar horário diretamente na Direção (2º
andar) ou pelo ramal 205.
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Inscrições abertas para o Grupo de
Preparação para Aposentadoria
O Grupo de Preparação para Aposentadoria está com inscrições abertas
para a nova turma que se inicia dia 14 agosto. Ele objetiva oferecer aos
servidores que estão em vias de se aposentar um espaço para debater a
multidimensionalidade que envolve uma aposentadoria com qualidade e
como melhor se preparar para ela.
Coordenado pela Psicóloga do Ipasem-NH Ana Laís Metzdorf
Kismann e pela Assistente Social do Instituto, Lilian Petry, o grupo
também visa sensibilizar o servidor quanto à criação de um projeto de vida
a ser executado após a inatividade, estimulando a busca da realização de
seus interesses atuais, e na descoberta de novos, ou ainda simplesmente
“curtir” esta nova etapa de suas vidas.

Como se inscrever?
As inscrições para esta nova turma estão abertas e podem ser feitas no
Centro de Qualidade de Vida (CQV), no 2º andar do Instituto, e pelo
telefone 3594-9162, ramal 244.

Grupo de Preparação para Aposentadoria
Quando? Nas segundas-feiras
Início? 14 de agosto
Horário? Das15h30 às 17 horas
Não há incidência de coparticipação

Conheça os novos integrantes do Conselho
Fiscal e Conselho Deliberativo
Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo, é o órgão de deliberação
máxima do Instituto. As principais decisões relacionadas
ao Ipasem-NH são avaliadas e debatidas pelos nove
membros. Ele tem poderes para a formulação das políticas
e diretrizes, fixação de prioridades e elaboração do âmbito
de atuação da Entidade e decide sobre todas as matérias
relativas aos objetivos e fins do Instituto. É também responsável por fiscalizar a gestão dos Diretores e supervisionar todas as demais atividades. Também integram o
Conselho, Elenice Rocha, Geane Ferreira da Silva, Júlio
Anápio da Silva, Lídia Regina Vanzela Morais e Rejane
Garcia da Silva, representantes indicados pelo GSFM.

Os novos Conselheiros
Cármen Grade Ferreira Salvadori,
11 anos de serviço público, Agente
Administrativa, indicada pelo
Executivo
Setor - Diretoria de Orçamento e
Finanças - SEMFAZ
“Acredito que, enquanto Conselheira
do Ipasem-NH, tenho oportunidade de
desempenhar um importante papel, dentro das minhas
atribuições, contribuindo para que o Instituto continue
sendo um importante instrumento para o nosso presente
e o nosso futuro, no que diz respeito à Assistência e
Previdência.”
Émerson Brandão da Silva, 4 anos e
9 meses de serviço público, Contador,
indicado pelo Executivo
Setor - Diretoria de Contabilidade
“Meu papel como Conselheiro é
como um colaborador participando na
formulação de políticas e diretrizes
do Instituto, sempre considerando
seus interesses e prioridades,
analisando a realização das receitas e despesas, também
acompanhando a evolução dos investimentos e demais
atividades.”
Fabio Lubke Becker, 22 anos de
serviço público, Fiscal, indicado pelo
Executivo
Setor - Gabinete da Prefeita
“Meu papel como Conselheiro é
fundamental para a criação,
acompanhamento e direcionamento
de medidas administrativas, a fim de
garantir a melhor aplicação dos
recursos do Instituto (humanos e financeiros),
garantindo o bem-estar dos servidores ativos e inativos
da PMNH no seu dia a dia e a longo prazo.”

Marcia Fabiane Becker, 26 anos de
serviço público, Fiscal, indicada pelo
Executivo
Setor - Procuradoria Geral Execução Fiscal
“Sinto-me honrada por poder
participar como Conselheira de um
órgão tão importante para nós
servidores. Quero que meu papel
seja o de contribuir nas decisões dos diversos assuntos
vinculados ao Instituto, sempre com transparência e
responsabilidade, visando sempre o interesse coletivo.”

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal do Ipasem-NH tem como funções,
fiscalizar os atos dos Diretores e verificar o cumprimento
de seus deveres legais e regulamentares, assim como
examinar todas as contas, escriturações, documentos,
registros contábeis e demais papéis do Instituto, suas
operações e atos praticados pela Diretoria.
A equipe do Conselho Fiscal reúne-se mensalmente
também com o objetivo de opinar sobre os orçamentos e
balanços do Instituto.
Todas as funções estão previstas e detalhadamente
descritas na Lei Municipal 154/92. Também fazem parte
do Conselho Fiscal do Ipasem-NH, Alberto de Marco
Carvalho, representante indicado pela Câmara de
Vereadores
e Nara Ione Martins, indicada pelo
Executivo.

O novo Conselheiro
Ângelo César Kornalewski, 3 anos
de serviço público, Auditor Fiscal de
Tributos Municipais, indicado pelo
Grêmio Sindicato dos Funcionários
Municipais de Novo Hamburgo
(GSFM).
Setor - Secretaria da Fazenda
“O papel que os Conselheiros
desempenham é de grande
responsabilidade e de fundamental importância para a
manutenção da boa saúde financeira e a longevidade
do Instituto. Como Conselheiro Fiscal, a mim compete
as atribuições enumeradas o artigo 13 da Lei
Municipal nº 154/1992, como a fiscalização dos atos
dos Diretores do Instituto, a opinião sobre orçamentos
e balanços, entre outros.
É com grande expectativa que inicio esta missão, ao
mesmo tempo que espero realizar um bom trabalho
juntamente com os demais Conselheiros.”

Aposentadorias Concedidas
Março
Marisa Alves - 01/03
Roselane Maria Klein - 06/03
Maria Maximira Petry - 09/03
Eunice Maria da Silva Torman - 09/03
Ireni Maria dos Santos - 09/03
Evanira Izabel Gauer - 09/03
Leoclides Bento da Silva - 13/03
Ido Gottel - 16/03
Neide Marini Mendes - 16/03
Leonete Stapazzoli de Mattos - 16/03
Nilva Teles Izaguirre - 20/03
Sara Suzana Roth - 20/03
Jacinta Scalcon - 23/03
Raquel Brito Martins - 24/03

Abril

Cantinho do
Segurado

Gidiane Roos é professora da rede
municipal de ensino e apaixonada a tudo
relacionado a artesanato, inclusive, é uma autodidata em várias técnicas. “Sempre fui muito de
observar, olhava os outros fazendo e aprendia”,
conta Gidiane.
Assim, ela trabalha, entre outras técnicas e
materiais, com feltro, EVA, produtos
reciclados, biscuit, gesso e crochê. O resultado
são livros didáticos de feltro, panos de prato,
aventais decorados, guirlandas, capas de
cadernos e agendas, toucas e também faz
decorações de festas.
“Para mim é uma terapia. Quando preciso
desopilar eu faço. Sinto a necessidade de
sempre fazer mais, aprender e aprimorar o que
já sei”, complementa.

Vera Elizabeth da Costa - 03/04
Ademar Dorneles Camargo - 03/04
Antônio Augusto Dias - 03/04
Maria Madalena Klein - 03/04
Anastácio Oliveira da Silva - 03/04
Claudemir da Silva - 06/04
Airton Machado Cavalheiro - 10/04
Jesani Viana - 10/04
Dejair Gomes Dias - 10/04
Carla Mabel Jucinsky Gomes - 17/04
Mára Raquél Bernardes Pilatti - 20/04
Sebastião Nilton Mendes - 24/04
Rosinei Maria Peuckert Nunes - 24/04
Ângela Cristina Feltes Klein - 24/04
Maria Eloir da Silva Guedes - 24/04
Carla Rosane Maus - 24/04
Martia Miriam da Luz Amaral - 26/04

Pensões Concedidas
Segurado: Nestor Pacheco
Dependente: Maslova Pacheco
Data: 01/04
Segurado: Lisete Feliciano dos Passos
Dependente: Mell dos Passos Voges
Gilberto Jorge Voges
Data: 07/04

Em 2015 Gidiane participou do Concurso de
Guirlandas feitas de materiais recicláveis,
promovido pela Prefeitura, representando a
EMEF Nilo Peçanha. Ela conquistou o primeiro
lugar com a guirlanda de anjos que está na foto
e a Escola foi premiada com um tablet.
Se você tem algum talento, e quer divulgar aqui
também o seu trabalho, envie sugestão para o e-mail
contato@ipasemnh.com.br.

