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

EDIÇÃO 07 - Setembro/Outubro 2011

INFORMATIVO
do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Na manhã do dia 10 de agosto, o Conselho Deliberativo do 
Ipasem votou e elegeu Eneida Genehr como Diretora-Presidente do 
Instituto. Valnei Rodrigues foi eleito para o cargo de Diretor de 
Administração.

Em seu primeiro discurso oficial voltado aos servidores do 
Ipasem, a Diretora-Presidente reforçou as principais ideias que 
devem guiar o cotidiano do Instituto ao longo de sua gestão: 
sustentabilidade e satisfação de todos os beneficiários. “Eusébio 
Finkler e Valnei Rodrigues, dirigentes anteriores, desenvolveram 
um ótimo trabalho e me entregaram o Ipasem em condições muito 
positivas. Por meio do diálogo, da harmonia e do respeito, pretendo 
melhorar ainda mais as atividades desenvolvidas aqui.” Roselia 

Ipasem está com nova Diretoria
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üEneida Genehr é professora concursada em Novo Hamburgo há 29 anos. Durante 
14 anos foi Diretora de escola em Estância Velha. De março de 2009  a agosto de 
2011foi Diretora Administrativa da Secretaria Municipal de Educação e Desporto de 
Novo Hamburgo. Em 2009 Eneida tornou-se membro do Conselho Deliberativo do 
Ipasem, do qual foi Presidente entre dezembro de 2010 até o momento de sua eleição 
como Diretora-Presidente, no dia 10 de agosto de 2011. 

Diretora-Presidente, Eneida 
Genehr e Diretor de 

Administração, Valnei Rodrigues. 

Oficializada permuta de terrenos entre Ipasem e Prefeitura

Além da assinatura das 
escrituras, o Prefeito Tarcísio 

Zimmermann entregou 
ao Diretor de Administração 
do Ipasem um cheque para 
ressarcir o Instituto com a 

diferença de valores 
da avaliação dos imóveis. 
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Foto: Ronan Dannenberg

Em solenidade realizada no dia 10 de agosto, a permuta de terrenos 
entre Ipasem e Prefeitura foi oficializada. A decisão em aceitar a troca de 
terrenos foi precedida de amplo debate no Conselho Deliberativo do Instituto, 
que iniciou em fevereiro de 2010, e foi aprovada após ficar demonstrado que os 
dois principais interessados - a própria comunidade e os servidores de Novo 
Hamburgo - sairiam beneficiados. 

Ao mesmo tempo em que  a Prefeitura de Novo Hamburgo passa a 
contar com local específico para a implantação de nova Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), no Centro da cidade, o Ipasem tem a oportunidade de 
construir sua nova sede junto ao Centro Administrativo Leopoldo Petry, no 
bairro Canudos, facilitando a locomoção dos usuários entre Ipasem e 
Prefeitura. A Diretora-Presidente Eneida Genehr, que à época da discussão da

 proposta presidia o Conselho Deliberativo do Instituto, salienta que “o salário dos servidores municipais vem dos impostos 
pagos pelos novo-hamburguenses. É importante pensar no bem estar da comunidade como um todo quando se toma 
decisões como esta.” “A permuta não é apenas uma negociação de terrenos. Trata-se de responsabilidade social”, enfatiza 
Valnei Rodrigues, Diretor de Administração.

O projeto para a nova sede do Ipasem já havia sido feito e, nos próximos meses, deve ser revisto pelo Conselho 
Deliberativo. O intuito é atualizá-lo às demandas atuais do Instituto e adequá-lo ao novo terreno em que a sede será 
construída. 

Foscarini, sua assessora, também teve oportunidade de expressar suas expectativas. “Pretendo ver de perto as necessidades 
dos segurados e, assim, contribuir para que o Ipasem se torne cada vez mais próximo do servidor.” 

üValnei Rodrigues é guarda municipal de Novo Hamburgo desde 1993. Em 2001 
entrou para o Conselho Deliberativo  do Ipasem, do qual foi presidente entre 2002 e 
2004. Em março de 2003 Valnei foi cedido para o Instituto. Em 2004 tornou-se o 
Diretor-Presidente, cargo ocupado até 10 de agosto de 2011, data em que foi eleito 
Diretor de Administração. 



A convite do Vereador Raul Cassel, no dia 19 de julho os 
servidores do Ipasem Eusébio Finkler, Silvana Brandalise e Rosana 
Seger compareceram na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo 
para prestar esclarecimentos sobre aposentadoria aos médicos e 
odontologistas do município. Cerca de 30 pessoas participaram da 
conversa, que durou pouco mais de duas horas. 

“Os principais questionamentos versaram sobre a

Servidores do Ipasem participam de debate sobre aposentadoria

aposentadoria especial, que ainda carece de regulamentação 
específica. Este bate-papo foi muito importante para explicar 
aos profissionais da saúde como funcionam as diversas 
modalidades em vigor atualmente. Acredito que o encontro foi 
bem proveitoso. Alguns participantes, inclusive, já 
combinaram de comparecer ao Ipasem para a simulação de 
suas possíveis aposentadorias, a fim de verificar em qual delas 
se enquadra melhor”, explicou Eusébio. 

Co-participação (%) Faixas de remuneração 
(R$) 

Desconto em folha 
(%) 

5 Até 1.059,47 5 
5 De 1.059,48 até 1.765,73 10 
10 De 1.765,74 até 2.825,26 10 
15 De 2.825,27 até 4.237,90 10 
20 Acima de 4.237,91 10 

 

Tabela de incidência de co-participação é atualizadaFique atento: devido ao 
reajuste de 6,5% concedido 
aos servidores de Novo 
Hamburgo em maio de 
2011, retroativo a abril,  os 
valores de co-participação 
do Ipasem foram alterados. 
Os dados atualizados estão 
na tabela ao lado.

Letra de médico tem de ser legível
Para agilizar o atendimento na recepção médica do Ipasem é importante que você 

saiba exatamente qual é a solicitação de seu médico. Muitas vezes,  os pedidos vêm com 
letra ilegível e, assim, o segurado não consegue a liberação para realizar os procedimentos 
necessários. Lembre-se que, segundo o Código de Ética Médica “é vedado ao médico 
receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de 
seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como 
assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos 
médicos.” Exija que seu médico cumpra essa determinação. 

EDITORIAL

Em meu primeiro contato com vocês, beneficiários do Ipasem, quero deixar clara a minha 
gratidão ao Conselho Deliberativo deste Instituto que, em um processo democrático, pautado em 
verdadeiro debate e respeito mútuo entre seus membros, confiou a mim o cargo de Diretora-Presidente. 
Entendo que exercer a direção do Instituto significa implementar as ações de assistência à saúde, além de 
encaminhar, controlar e conceder benefícios previdenciários. Pretendo fazer isso alicerçada pela 
legislação e estatuto do nosso Ipasem. Afinal, antes de ser representante desta Instituição, sou servidora 
pública municipal e usuária dos nossos serviços de assistência à saúde e de previdência. 

Sei que já possuímos uma boa qualidade no atendimento às necessidades dos colegas servidores e, 
durante minha gestão, tendo como foco a satisfação dos usuários e a sustentabilidade do Instituto, quero, 
com o apoio e esforço dos demais colaboradores, qualificar ainda mais cada atividade desenvolvida 
aqui. Para que isto ocorra, sua opinião é essencial e será sempre bem-vinda. O Ipasem é de todos nós e 
para todos nós, servidores municipais de Novo Hamburgo.

Seja sempre bem vindo à nossa sede!  Eneida Genehr
Diretora - Presidente



Uma dúvida freqüente entre os 
segurados diz respeito à quantidade de 
consultas médicas que podem ser liberadas. 
Em regra geral, o Ipasem concede duas 
consultas por mês, com intervalo mínimo 
de 15 dias entre cada uma delas, para 
médico de mesma especialidade. Os casos 
especiais estão na tabela ao lado.

É importante lembrar que exames 
complexos de alto custo e internações, se 
não urgentes, levam até 5 dias úteis para 
serem liberados. 

Serviço oferecido pelo Ipasem sem incidência de co-participação, a Quiropraxia retomou as 
atividades deste semestre dando aos segurados do Instituto a oportunidade de atendimento todos os dias 
da semana.  Veja quando e como você pode ser atendido.

Quiropraxia amplia horário de atendimento

üQuando são feitos os atendimentos? No turno da manhã, de segunda a sexta-feira, além da tarde de 
terça-feira.
üComo agendar seu atendimento? Basta entrar em contato com a Quiropraxia, por telefone ou 
pessoalmente, no dia da semana em que pretende ser atendido e marcar seu horário.
üQual a duração de cada consulta? A primeira consulta, que consiste em uma avaliação inicial, dura 
cerca de 1 hora. Consultas regulares variam de 15 a 30 minutos. A quantidade de seções necessárias varia 
de acordo com a demanda de cada paciente.

Segundo os profissionais, maior parte dos pacientes procura a especialidade para o tratamento de dor 
lombar e cervical, além de dores de cabeça causadas por tensão. Pessoas com problema de hérnia de disco e 
incômodos no ciático também se beneficiam, com freqüência, da Quiropraxia. A especialidade tem como 
foco tratar distúrbios da coluna vertebral e articulações.   

Conselho Deliberativo: as decisões do Instituto passam por aqui 

Veja o número de consultas médicas liberadas para cada especilidade 

O  C o n s e l h o  
Deliberativo, composto por 
nove membros, é o Órgão de 
deliberação máxima do 
Instituto. Ele tem poderes 
para a formulação das 
políticas e diretrizes do 
Ipasem, bem como para a 

fixação de prioridades e elaboração do âmbito de atuação da Entidade. 
É o Conselho Deliberativo que decide sobre todas as matérias relativas 
aos objetivos e fins do Instituto. Este Órgão é também responsável por 
fiscalizar a gestão dos Diretores e supervisionar todas as demais 
atividades do Instituto. 

Para desenvolver as tarefas que lhe são cabíveis, os membros do 
Conselho reúnem-se, no mínimo, uma vez por mês. Os assuntos em pauta 
são debatidos e votados. Apenas matérias que obtenham pelo menos 2/3 
dos votos favoráveis são aprovadas e podem, a partir daí, ser colocadas 
em prática. 

Da esquerda para direita: 

Neri de Oliveira, Eneida 

Genehr (Diretora-

Presidente), Clair Pedro 

Moreira, Leonel do Prado, 

Gilberto dos Reis 

(Presidente do Conselho), 

Érber Rogério Cardozo, 

João Mauri Becker, 



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:

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 (Presidente), João Mauri Becker, Leonel do Prado 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: 4.000 exemplares

Administração do Ipasem-NH:

Aposentadorias Concedidas

Junho

Julho

Agosto

Pensões Concedidas

Lauro Luis Correa - 22/06
Adão da Silveira - 30/06

João Pertil de Rolim - 30/06
Laudi Lígia Friedrich - 30/06

Leira Maria Pinto Reis - 30/06
Rosa Blandina Corneli Lerner - 30/06

Vera Regina Bauer - 04/07
Zeferino Boff - 20/07

Sueli José Alves - 01/08

Segurado: Neori Xavier de Almeida
Dependente: Seura Maria Paz

Data: 07/07

Pergunte, o Ipasem-NH responde

Mande suas dúvidas, sugestões e 
r e c l a m a ç õ e s  p a r a  o  e - m a i l  
contato@ipasemnh.com.br. Todos os e-mails 
serão respondidos e as perguntas de interesse 
coletivo serão publicadas no Informativo. 
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