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Em Março deste ano, o Ipasem deu as boas-vindas ao primeiro grupo de servidores de seu Quadro 
Próprio. Ao todo, 17 profissionais, em oito cargos, foram nomeados para atuar nas três Coordenadorias: 
Benefícios e Recursos Humanos, Contabilidade e Finanças e Gestão. A Assistência à Saúde e a Diretoria 
também receberam colaboradores efetivos. Todos eles passaram por um curso de capacitação com 180 
horas de duração. Além de apresentar o Instituto e os trabalhos que nele são desenvolvidos, as palestras 
também incentivaram a integração entre os concursados. “Foi muito importante poder conhecer melhor a 
história e as características pessoais de cada um. Isso nos aproximou bastante. E toda esta integração se 
reflete positivamente no nosso dia a dia”, explica  Édson Vladimir Torres, novo Agente de Seguridade 
Social do Ipasem.  

Dos 17 concursados que assumiram as vagas disponibilizadas no 
processo seletivo, apenas dois residiam em Novo Hamburgo. Para que 
conhecessem um pouco mais da realidade local, o Prefeito do Município, 
Tarcísio Zimmermann, participou de uma conversa com os novos servidores. 
Além de dar as boas vindas, o Prefeito fez um apanhado geral da história de 
Novo Hamburgo e informou que os planos de investimento, definidos em 
conjunto com a comunidade, têm como base os princípios da solidez e 
sustentabilidade.

Para o Diretor-Presidente do Ipasem, Valnei 
Rodrigues, o treinamento inicial é de extrema 
importância, já que todo o investimento é voltado a 
servidores que pertencem ao Quadro Próprio do 
Instituto. “Desde sua criação, em 1992, essa é a primeira 
equipe de concursados do Ipasem, por isso a dedicação 
em realizar um treinamento específico para eles.”

Prefeito de Novo Hamburgo deu as boas vindas aos concursados

Ipasem - Construindo um vínculo de confiança, assistindo e protegendo o Servidor Público.
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Conheça os cargos preenchidos pelos primeiros servidores concursados do Ipasem

Assistentes Administrativos: atuam na recepção médica, co-participação e protocolo. 

de Assistentes Administrativos, Agentes de Seguridade Social e Técnicos de Informática, além de 
dois Procuradores, na área jurídica, e um Assistente Social.

É importante lembrar que, além dos 17 servidores que já assumiram 
seus cargos, para atender à demanda do Instituto, o Quadro  Próprio do 
Ipasem irá aumentar nos próximos dias. Serão, ao todo, mais 11 
colaboradores aprovados em concurso público para reforçar a equipe

Agentes de Seguridade Social: atuam na Coordenadoria de Benefícios 
e Recursos Humanos. 
Contador, Gestor Público, Jornalista, Psicólogo, Técnico em 
Informática e Tesoureiro: atuam em suas respectivas áreas de 
formação. 



Parabéns, Funcionário Público Aposentado: 17 de Junho é o seu dia!  

Depois de uma vida inteira dedicada ao trabalho, chega a hora de diminuir o ritmo e deixar de lado a 
rotina repleta por compromissos profissionais. É o momento de relaxar, pelo menos para aqueles que 
podem contar com uma aposentadoria segura. E para grande parte dos cidadãos que gozam desta 
tranquilidade,17 de Junho é uma data a ser especialmente celebrada. No Brasil, este é o Dia do Funcionário 
Público Aposentado.  

Para os Servidores de Novo Hamburgo, a segurança da aposentaria é garantida pelo Ipasem, que 
reverte as contribuições mensais de seus segurados em atendimento médico de qualidade, além de fazer a 
reserva necessária para o pagamento regular e em dia das aposentadorias dos contribuintes. Atualmente, o 
Instituto atende a 4.343 beneficiários, entre ativos, inativos e pensionistas, dos quais 840 são aposentados. 
Além disso, a cada mês, são concedidas, em média, oito novas aposentadorias a Servidores da cidade de 
Novo Hamburgo.

Osmar Floriano de Lima, que você conhece logo a seguir,  é uma das pessoas que poderá celebrar 
tranquilamente o 17 Junho. Para ele e todos os outros funcionários públicos aposentados, parabéns pelo seu 
dia!

Osmar Floriano de Lima, 65 anos, e Orsi Renita Hagem, 57 
anos, vivem uma união estável há pouco mais de uma década. Há mais 
ou menos oito anos, eles repetem juntos e mensalmente o mesmo 
ritual: vão ao Ipasem para a retirada de seus contracheques. Ele é 
aposentado pelo município e ela é pensionista. O sorriso no rosto não 
deixa esconder a satisfação que sentem ao cumprir a tarefa todos os 
meses: “É muito importante, nesta fase da vida,  ter a certeza de que 
vou receber meu dinheiro certinho e em dia” , diz Osmar.

 Além da questão financeira, a Assistência Médica também é 
lembrada por Orsi: “ Sempre fomos muito bem atendidos por todos os 
médicos. Me sinto segura,  pois sei que sempre  poderemos contar com 
bons profissionais da saúde.”  

Contracheques nas mãos e sorriso no rosto

EDITORIAL

Tenho grande satisfação em informar que os 17 novos Servidores do Ipasem, primeiros  
concursados a ingressar no Quadro Próprio do Instituto, já estão em atividade. Depois de passarem 
por um treinamento de 180 horas de duração, todos saíram capacitados para realizar as atividades nos 
mais diversos setores do Ipasem. Os detalhes, você conhece em nossa matéria de capa. 

Na seção de dúvidas deste informativo, o tema abordado é o Programa de Planejamento 
Familiar, implantado em 2008 no Ipasem, e que presta um importante serviço a seus Segurados. 
Através dele, são oferecidos procedimentos como a Vasectomia e a Laqueadura para evitar uma 
gravidez indesejada.

Este editorial não poderia chegar ao fim sem que antes eu parabenizasse todos os servidores 
públicos aposentados pelo seu dia, celebrado no mês de Junho. Como forma de homenagem, 
preparamos uma matéria dedicada especialmente a este assunto, que você vê logo a seguir.
 Boa leitura a todos!

Valnei Rodrigues
Diretor-Presidente



Debate e Cidadania no IX Seminário Sul-Brasileiro de 
Previdência Pública

   A cidade sede do IX Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública ,
Novo Hamburgo, aproveita o maior evento em defesa dos Regimes Próprios 
de Previdência do Sul do Brasil para promover a cidadania. Além de 
levantar o debate de importantes temas como “Gestão, Controle e Custeio  
da Previdência Municipal” e “Garantia de Custeio dos Benefícios 
Previdenciários no Regime Próprio”; com apoio da Prefeitura da cidade e da 
Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul - Femergs -,  a 
Associação Gaúcha de Instituições de Previdência Pública -  AGIP -, entidade promotora do evento, 
converterá cada inscrição efetivada em uma muda de árvore, a ser entregue nas escolas municipais após 
o Seminário. A expectativa dos organizadores é de que 500 pessoas – com representantes de diversos 
estados brasileiros - participem do evento, marcado para os dias 18, 19 e 20 de maio. 

Na tarde do dia 26 de Abril, oito 
colaboradores do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores Municipais de 
Gravataí, Ipag, estiveram no Ipasem para 
entender como os processos internos são 
efetuados no Instituto de Novo Hamburgo. 

Além de conhecerem as atividades 
desenvolvidas na área de saúde preventiva e 
reabilitação profissional, os servidores de 
Gravataí receberam cópias de documentos 
contendo todas as etapas exigidas pelo 
Ipasem nos exames admissionais.

Visita de servidores do Ipag ao Ipasem. O Diretor - 
Presidente do Instituto de Gravataí,  Valter Amaral, foi um 
dos participantes da reunião.  

Ipasem é modelo  para Institutos da Região

Dúvidas, o Ipasem-NH responde:

O que é e como funciona o Programa de Planejamento Familiar?

O Programa de Planejamento Familiar foi implantado 
no Ipasem em 2008, conforme a Resolução Nº11, de 05 
de Agosto deste mesmo ano, aprovada pelo Conselho 
Deliberativo. Seu objetivo é disponibilizar métodos 
contraceptivos aos Segurados. Os procedimentos 
oferecidos são a Vasectomia e a Laqueadura, ambos 
irreversíveis, além da colocação do Dispositivo Intra-
Uterino (DIU) de Cobre, que é reversível.

Qual é o tempo de espera?
Para os métodos irreversíveis é necessário, no mínimo, 
60 dias de espera. Durante este período, o interessado 
irá passar por entrevistas com psicólogo e enfermeiro, a 
fim de que tenha certeza da decisão a ser tomada, além 
de tirar suas dúvidas e conhecer um pouco melhor o 
procedimento pelo qual irá passar.
Para a colocação do DIU não há prazo pré-estipulado.

Entre 2008 e 2010, o Programa de 
Planejamento Familiar atendeu 87 pacientes. 

Foram realizadas:

60 Vasectomias
15 colocações de DIU de Cobre

12 Laqueaduras 

Como ter acesso a estes procedimentos?
O Segurado deve procurar o Centro de Qualidade de 
Vida, CQV, e demonstrar interesse. A partir daí, os 
profissionais do Ipasem irão orientá-lo sobre o passo a 
passo para a realização dos métodos.

e ver se concorda com a indicação. 
Vale lembrar que apenas os médicos credenciados 
especificamente para o Programa de Planejamento 
Familiar podem realizar os procedimentos.  

Como é feita a escolha do médico? 
Os médicos são escolhidos em comum acordo entre 
Ipasem e paciente. Em um primeiro momento, são 
indicados pelo Instituto. O paciente tem direito a uma 
consulta prévia para, além de tirar suas dúvidas, 
conhecer o profissional que irá realizar o procedimento 

Mais informações pelo site: www.agip.org.br



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:

Pergunte, o Ipasem-NH responde

Mande suas dúvidas, sugestões e reclamações 
para o e-mail contato@ipasemnh.com.br. Todos os e-
mails serão respondidos e as perguntas de interesse 
coletivo serão publicadas no Informativo. 

Informativo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo
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Administração do Ipasem-NH:

contato@ipasemnh.com.br

Aposentadorias Concedidas

Março

Abril

Pensões Concedidas

Nuriamar Suelena Coimbra - 09/03
Isabel Cristina da Silva Bueno - 14/03
Neiva Caetano Farias Dapper - 14/03

Zeny Rocha Machado - 14/03
Vera Lúcia Costa Fagundes - 16/03

Jane Rosângela Campanhoni - 21/03
Márcia Regina Flores Behrend - 28/03

Carlos Roberto Jaeger - 01/04
Isabel Cristina Blankenheimer - 01/04

Maria Goreti da Cunha Bernardes - 01/04
Vera Maria Rodrigues - 01/04

Rejane Maria Foscarini - 11/04
Ceres Liane Pereira Jardim - 18/04

Maria Ivone Correa Dias - 18/04
   

Segurado: Estevani da Trindade Vieira
Dependente: Silmar Luiz Valadares

Data: 04/04

Segurado: Flávio Francisco de Farias
Dependente: João Pedro Melo de Farias

Data: 11/03

Segurado: Flávio Francisco de Farias
Dependente: Juraci Dias de Melo

Data: 11/03


