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INFORMATIVO
do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Veja como foi a comemoração dos 19 anos do Ipasem!

Antecipando a comemoração dos 19 anos do Ipasem, no dia 21 de dezembro servidores das mais 
diversas áreas do Instituto contribuíram com suas experiências e seu conhecimento para a apresentação 
do Ipasem a toda comunidade de Novo Hamburgo. Neste dia, o programa “Revista ABC”, da Rádio 
ABC – 900 AM, foi transmitido direto do Ipasem para mostrar aos Hamburguenses a importância do 
Instituto e os serviços oferecidos por nós a todos os segurados. O programa teve 1h30 de duração e foi ao 
ar às 9h30 da manhã. 

Quem não teve oportunidade de ouvir, o áudio completo do programa está disponível no site do 
Instituto – www.ipasemnh.com.br . Importante lembrar: a data exata de aniversário do Ipasem é 24 de 
dezembro.

O programa contou com a participação de 15 servidores, que falaram ao vivo na Rádio ABC, além 
de outros que colaboraram na produção do roteiro e seleção de assuntos a serem abordados. 

O que os segurados têm a dizer sobre o Ipasem?

Cristina Cardoso de Souza, Pensionista. “Vivo exclusivamente da pensão deixada 
por meu marido e além disso ainda posso contar com toda a assistência médica que 

o Ipasem oferece. Só tenho a agradecer a todos que trabalham pelo Instituto, que 
sempre me atenderam muito bem e com muita eficiência!”

Arlete de Oliveira Bernardes, professora aposentada pelo município de Novo 
Hamburgo desde 2009. “Se eu pudesse resumir em uma palavra o que o Instituto 

representa para mim esta palavra seria segurança! Fico tranquila por saber que posso 
contar com um regime próprio de previdência como o Ipasem.” 

       Nadir Terezinha Souza é funcionária pública de Novo Hamburgo, ainda em 
atividade, e atua na área de serviços gerais. Em 1993 ela passou pelo primeiro parto 
totalmente custeado pelo Ipasem. “Minha gravidez foi vigiada de perto, já que eu 

tinha pressão alta. Sempre fui muito bem atendida. Fico feliz pela minha filha, 
Gabriela, ter nascido pelo Ipasem. Não tive complicações e minha menina é muito 

saudável! Sei que devo isso ao bom atendimento que recebi durante a gravidez e no 
parto.”

Ione Rodrigues da Silva, Professora e usuária dos serviços de Fisioterapia. “Eu 
estava pronta para passar por uma cirurgia de coluna. Levei meus exames ao Ipasem  

e os fisioterapeutas analisaram meu caso e indicaram um tratamento prévio com 
fisioterapia. Não precisei fazer cirurgia alguma! As seções contínuas com os 

fisioteraputas garantem minha qualidade de vida! Só tenho a agradecer.” 



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Surpresa Natalina: veja o resultado da Campanha 

No dia 16 de dezembro foi realizada, na escola 
Francisco Xavier Kunz, a entrega dos presentes 
arrecadados durante a Campanha Surpresa Natalina, 
realizada por servidores do Ipasem. Através da Campanha, 
o Instituto conseguiu ajudar mais de 200 crianças carentes.   

Em meio a uma grande festa organizada pela escola, 
os estudantes e seus familiares puderam aproveitar 
momentos de alegria proporcionados não só pela entrega 
dos presentes, mas também pelas apresentações realizadas. 
Foram diversos números

preparados pelos próprios alunos e também por artistas de fora da escola. 
A Orquestra Sinfônica de Novo Hamburgo, um grupo de teatro e até 
mesmo o Papai Noel Oficial da Prefeitura contribuíram com sua 
participação no evento. 

“Todas as crianças receberam brinquedos. O nosso objetivo foi 
totalmente cumprido”, diz Mara Muller, que coordenou a arrecadação 
das doações dentro do Ipasem. 

Ao todo, a escola Francisco Xavier Kunz distribuiu brinquedos a 
mais de 800 crianças. Onze servidores do Instituto estiveram presentes 
na festa. 

No dia 20 de dezembro de 2011 foi publicada 
a lei 2.365 que traz mudanças nas atribuições do 
cargo de Diretor-Presidente do Ipasem. Com isto, o 
processo de aposentadoria dos Servidores Públicos 
Municipais de Novo Hamburgo, antes feito pela 
Prefeitura, passa a ser inteiramente realizado no 
Instituto, o que traz mais agilidade na concessão do 
benefício previdenciário.

Mara Solange Santos da Rocha, que  era 
responsável pela concessão de aposentadorias 
realizadas na Prefeitura, foi cedida ao Ipasem para 
desempenhar as mesmas funções que efetuava na 
PMNH.  

Estão abertas as inscrições para o novo 
Grupo de Preparação para Aposentadoria. Serão 
nove encontros, desta vez semanais, todas as quintas 
– feiras, das 13h30 às 15h, no auditório do Instituto. 
O início está marcado para o dia 8 de março.

Além da assistente social e da psicóloga, que 
coordenam o Grupo, profissionais de outras áreas, 
como fisioterapia, nutrição e economia também irão 
auxiliar no desenvolvimento das atividades 
propostas. O principal objetivo é apoiar o segurado 
neste momento de transição. 

Para participar, basta ligar para o Ipasem e 
falar com Susane Londero ou Thaís Capaverde. O 
programa é de livre adesão e não gera nenhum custo 
adicional aos participantes. 

Aposentadorias passam a ser feitas 
integralmente no Ipasem

Grupo de Preparação para Aposentadoria

É com muita satisfação que concluímos mais um ano de trabalho dentro do Ipasem. Procurei, 
desde que assumi a Presidência do instituto, gerenciar as ações da melhor forma possível, para 
oferecer aos nossos segurados serviços de qualidade, aliados ao bem estar e à sustentabilidade. 

Estes cinco meses de gestão me trouxeram novos desafios que me levaram a mais experiência 
e que até mesmo me agregaram novos valores. Como consequência, posso afirmar que temos hoje, 
certamente, uma equipe mais unida, melhor capacitada e muito motivada para prosseguir em sua 
prática cotidiana com determinação, visando sempre atingir bons resultados, tanto na qualidade dos 
serviços prestados quanto em suas atitudes profissionais e pessoais. 

Com o apoio dos Conselhos Deliberativo e Fiscal acreditamos que nosso dever foi cumprido.
Que tenhamos um 2012 fortalecidos pela capacidade de amar e viver em sociedade 

praticando ações cada vez melhores e mais positivas. 



Encontro de Aposentados e Pensionistas

Em 2012, o primeiro encontro de aposentados e pensionistas de Novo Hambugo será realizado no 
dia 21 de março. A data para o segundo encontro também já foi definida: 11 de abril. O evento será 
realizado no GSFM, a partir das 14h30.

 Neste ano, Carmen Tarouco irá coordenar os encontros e Vera Maria Heldt será a tesoureira. Mais 
informações pelo telefone  9667.9967. 

No próximo informativo externo do Ipasem você poderá conferir a agenda de todo o ano do 
encontro. 

Conselho Deliberativo com nova presidência

Na primeira reunião do Conselho Deliberativo do Instituto 
em 2012, realizada no dia 06 de janeiro,  Leonel do Prado e
Bernadete Rohr assumiram os cargos de Presidente e Vice - 
Presidente do Conselho Deliberativo do Ipasem  respectivamente. 
O mandato de ambos é de um ano.

Leonel do Prado é Guarda Municipal de Novo Hamburgo. 
Ele ingressou como Conselheiro do Instituto em agosto de 2011.

Bernadete Rohr é aposentada pelo município. Ela faz parte 
do Conselho Deliberativo desde junho de 2011. 

O  p ron to  Socor ro  
Traumatológico Marcílio Dias 
não teve seu termo de 
credenciamento renovado 
junto ao Ipasem. Os serviços 
prestados por eles só estarão 
disponíveis aos segurados até 
11 de fevereiro deste ano. 

É importante lembrar 
que além dos atendimentos 
prestados de praxe por 
profissionais credenciados à 
Unimed, os segurados do 
Ipasem ainda podem contar 
com os serviços médicos 
oferecidos pelo Hospital 
Regina, que funciona 24h. 
Desta forma, atendimentos na 
á r e a  d e  t r a u m a t o l o g i a  
continuam disponíveis a   
todos os servidores públicos 
m u n i c i p a i s  d e  N o v o  
Hamburgo e seus dependentes. 

Credenciamento não 
renovado

Em breve o Ipasem contará com 4 novas salas para 
atendimento psicológico e psiquiátrico. Uma delas já está pronta e 
fica localizada no CQV. As outras três, que devem ser finalizadas 
até o início de março, ficam no terceiro andar do Instituto, ao lado 
de onde são realizados os procedimentos da Quiropraxia.

A disponibilidade de novas salas irá ajudar a diminuir a lista 
de espera para atendimentos destas especialidades no Centro de 
Qualidade de Vida do Ipasem. 

Ampliação de atendimentos de psicologia e psiquiatria

Ipasem está com novo site
O novo site do Ipasem já está no ar. O endereço continua o mesmo, 

www.ipasemnh.com.br , mas as mudanças são perceptíveis ao primeiro 
acesso. Mais completa e organizada, a nova página facilita a busca das 
mais diversas informações ligadas ao Instituto, como período de 
carência, inclusão e exclusão de dependentes, regras de aposentadoria, 
além de detalhes sobre o funcionamento do CQV, da Clínica Médica, da 
Clínica de Fisioterapia e dos  atendimentos de Quiripraxia efetuados no 
Ipasem. 

A s  l i s t a s  d e  
médicos e dentistas 
credenciados ao Instituto 
estão disponíveis para 
visualização online.

Os informativos 
externos do Ipasem 
também estão disponíveis 
na nova página. 
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Administração do Ipasem-NH:

Aposentadorias Concedidas
Setembro
Nelia Koetz Pereira – 26/09
Inez Solange Trindade – 30/09
Luiza Allgayer – 30/09
Noraci Barros Antunes – 30/09
Zuleica Ferreira Wazlawoski – 30/09

Outubro
Elisane da Silveira – 10/10

Suzana  Schaumloffel – 10/10
Cenilda  da Silva – 21/10

Maria Romi Dahmer – 27/10
Matilde Machado – 28/10

Gecy Beck – 31/10

Novembro
Lurdes Jung – 01/11
Armindo  de Oliveira – 07/11
Maria Inês Vetter – 07/11
Maria Helena da Luz – 08/11
Nanci de Oliveira – 11/11
Sérgio de Lima – 21/11
João Santa Cecília Filho – 25/11
Cemilda  da Rosa – 28/11
Joeci Jair Nisus – 30/11
Ivo Pribbnow – 30/11

Dezembro
Iara Winter – 01/12

Noemi Matte Correa – 01/12
Cleudes Regina Kirsten – 05/12

Maria Inês Mosmann – 12/12
Nivaldo Emerim – 12/12

Roseli Maria Michel – 20/12
Maria Cristina Ludwig – 20/12

Dalva Gomes da Rosa – 26/12

Janeiro
Glória Inês Voto – 02/01

Sirlei Maria Saldanha – 12/01
Sirlei Flores Strieder – 17/01

Elisabeth Picolli Bernd – 23/01

Pensões Concedidas

Segurado: Adão da Silveira Dutra
Dependente: Maria Jane da Silveira Dutra

Data:29/09/2011

Segurado: Dilceu Ferreira dos Passos
Dependentes: Emanuel e Marlene dos Passos

Data: 09/10/2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS

No decorrer do ano de 2011, o Ipasem tinha fixado 

uma meta de crescimento financeiro de 15%, tanto na 

Previdência quanto na Assistência. Além disso, no que 

tange aos rendimentos das aplicações financeiras no 

mercado de investimentos, todos os Regimes Próprios de 

Previdência são obrigados a fixar e cumprir uma meta 

atuarial. Em 2011, a meta atuarial do Ipasem era de 12,44% 

(INPC + 6%) 

Considerando os números percentuais  

previamente estabelecidos, houve grande esforço para que 

estes fossem superados, ou ao menos alcançados. Houve 

acompanhamento mensal do comportamento dos números 

e, ao final do ano, o Ipasem não apenas conseguiu cumprir 

com o seu planejamento como superou de maneira 

satisfatória todas as metas de crescimento estabelecidas, 

conforme os dados abaixo.

DEMONSTRATIVOS DAS METAS PARA 2011
ÁREA Meta de Crescimento Meta Alcançada

ASSISTÊNCIA 15% 40,04%
PREVIDÊNCIA 15% 20,55%
META ATUARIAL 12,44% 14,38%

VEJA OS RESULTADOS OBTIDOS NO 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, 

CONSIDERANDO AS METAS FIXADAS.
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