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INFORMATIVO
do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Primeiras aposentadorias totalmente realizadas pelo 
Ipasem agradam aos segurados

A voz do Segurado

Sirlei Maria Saldanha atuou nos serviços gerais durante 19 anos.
“Meu processo de aposentadoria foi bem tranquilo. Primeiro me informei sobre a 

aposentadoria em si, as regras e quando eu poderia me aposentar. Assim que 
completei a idade necessária dei entrada com o processo e, no dia 12 de janeiro, 

minha aposentadoria foi concedida.  Ainda estou eufórica e aproveitando o fato de 
poder fazer outras atividades particulares com mais calma.” 

Glória Inês Voto foi assistente administrativa durante mais de 30 anos.
“Minha aposentadoria saiu mais rápido que eu imaginava. Foram cerca de duas 

semanas apenas. De lá pra cá foram tantas atividades que ainda não me dei 
conta de que estou realmente aposentada. A ideia, agora, é reorganizar minha 

casa e principalmente curtir ao máximo minha família.”

Desde o dia 20 de dezembro de 2011, o Ipasem é o responsável por conceder as aposentadorias 
dos servidores públicos municipais de Novo Hamburgo. A mudança se deu pela Lei Complementar 
2.365/2011 que ampliou as atribuições do Diretor-Presidente do Instituto. De lá para cá já foram 
concedidas 17 aposentadorias e todas elas respeitaram o prazo legal de 30 dias, contados da data em que 
o requerimento foi protocolado. Conversamos com os primeiros servidores que tiveram suas 
aposentadorias concedidas exclusivamente pelo Ipasem para saber como foi a experiência.

Dalva Gomes da Rosa atuou na área de serviços gerais durante 19 anos.

“Só tenho a agradecer pela rapidez e tranquilidade que foi o meu processo de 
aposentadoria. As servidoras que trabalham com a concessão do benefício foram 

sempre muito atenciosas e responderam a todas as minhas dúvidas. Estou 
aproveitando este momento e já pensando no futuro. Estou cheia de planos para pôr 

em prática!”

“O processo de aposentadoria foi bem rápido, sem problema algum. Tudo foi feito no prazo certo.  
Estou bem feliz, mas ainda não me vejo como aposentada. Como trabalhava em escola, nesta 
época eu costumava estar de férias, na praia. Tenho certeza de que, aos poucos, lá por março, 
época em que eu voltaria ao trabalho, é que eu vou realmente sentir que estou aposentada.”

Roseli Maria Michel foi Diretora de escola e atuou no serviço 
público durante 30 anos. 



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Modernidade na Fisioterapia

No início de fevereiro, a Fisioterapia do Ipasem 
recebeu novos e modernos equipamentos para auxiliar no 
tratamento de problemas como tendinites, bursites, 
lombalgias, artroses entre outros. Segundo os próprios 
profissionais, os aparelhos são de última geração e da melhor 
marca disponível hoje no mercado. Assim, além de garantirem 
melhores resultados, as máquinas devem ter uma durabilidade 
de pelo menos 10 anos. 

A aquisição dos novos equipamentos irá 
auxiliar no trabalho dos 7 fisioterapeutas e 
dois estagiários que realizam cerca de 100 

atendimentos por dia na Clínica de 
Fisioterapia do Ipasem. 

Ao todo, o Instituto adquiriu 
seis equipamentos. Todos eles têm 
como principal função a analgesia, 
ou seja, a diminuição de dor nos 
pacientes.  Porém, a forma de 
funcionamento é variável: Quatro 
deles têm como base a utilização de 
corrente elétrica interferencial, um 
funciona através de ultrassom e o 
outro tratamento é feito a laser. 

Fique atento: a partir da segunda 
quinzena de março, o Ipasem contará com 
terminal de autoatendimento. Através dele, 
será possível retirar autorizações médicas e 
extratos de coparticipação. Autorizações para 
exames e cirurgias de alta complexidade e 
ordens para consultas médicas que ultrapassem 
a quantidade limite prevista em regulamento 
continuarão a ser retiradas apenas no balcão da 
recepção médica.

O novo equipamento irá agilizar os 
processos, diminuindo filas na recepção 
médica. O terminal será instalado na entrada 
principal do Ipasem, ao lado da CBRH. 
Servidores da área de informática irão auxiliar 
os segurados   na impressão dos documentos.

Tecnologia para facilitar a retirada de 
autorizações médicas

No último Informativo 
Externo, havíamos anunciado 
que nesta edição seria 
divulgada a lista completa 
com as datas de realização dos 
encontros de aposentados e 
pensionistas deste ano. 

Como as datas ainda 
não foram definidas, iremos 
divulgar  o  cronograma 
completo no site do Ipasem, 
assim que estiver pronto.

Até lá, quem tiver 
alguma dúvida pode entrar em 
contato com Carmen Tarouco, 
que coordenará os encontros 
de 2012, através do telefone 
9667.9967.

Encontro de aposentados 
e pensionistas

Caros colegas, gosto de utilizar este espaço para me comunicar diretamente com vocês que têm especial ligação com este 
Instituto. Tento, a cada novo informativo externo publicado, divulgar novidades do Ipasem ou então tirar dúvidas que 
frequentemente chegam até mim. Como Diretora-Presidente, me sinto responsável por cumprir este papel:  ouvir a todos e sempre 
que possível lhes dar um satisfatório retorno.

Em algumas oportunidades, nossos servidores são questionados quanto à rapidez no andamento das nomeações e o efetivo 
exercício daqueles aprovados em concurso público. É importante deixar claro que, como em toda a Administração Pública, o 
trabalho desenvolvido por nós, do Ipasem, tem como base a legalidade. A Lei Municipal 333/2000, dá, aos futuros servidores 
públicos municipais, os seguintes prazos: 10 dias para tomar posse e 5 dias para entrar em exercício. O prazo para posse pode ser 
prorrogado por igual período (10 dias). Desta maneira, a partir da publicação da nomeação de um candidato, o mesmo terá até 25 
dias para entrar efetivamente em exercício. 

Como todos sabem, os exames admissionais, obrigatórios para o ingresso no serviço público, são feitos através do Ipasem. 
Recentemente centralizamos  a realização dos exames em poucos locais, o que acarretou em maior rapidez. Fazemos o que está a 
nosso alcance para trazer mais eficiência aos processos que são de nossa responsabilidade. 

  Espero ter exposto os dispositivos legais de forma clara e objetiva. Espero também que continuem a enviar suas 
dúvidas e sugestões. É através da troca de ideias que garantimos a melhoria contínua do Instituto. 

Boa leitura!   



Mais informações no site: 

vivamaisipasem.blogspot.com

Viva Mais: Projeto é retomado com intenção de dar aos segurados as ferramentas 
necessárias para a prevenção de doenças físicas e psicológicas

Cheio de novidades, o projeto Viva Mais está 
sendo retomado no primeiro semestre de 2012.  Duas 
equipes, formadas por profissionais do CQV e da 
Fisioterapia, irão desenvolver oficinas voltadas 
àqueles que trabalham nas escolas inscritas, com o 
objetivo de promover uma melhora na qualidade de 
vida desses servidores. 

Mais dinâmicas e com caráter interdisciplinar, 
as atividades do projeto serão realizadas durante 
horário a ser combinado com as direções e SMED e 
contarão com a presença de nutricionista, psicólogo, 
fonoaudiólogo e fisioterapeuta. Será um 
encontro mensal durante o semestre letivo. 

Equipe Viva Mais:
Fabiano, Carolina, Kely, Ana Amélia, 

Bárbara, Fabíola, Susane, Eneida e Fábio. 

Encontre seu médico no site do Ipasem 
Informação importante para os segurados do Ipasem, a 

lista completa com médicos e dentistas credenciados pela 
Unimed e Somehr está disponível no site do Instituto. 

Para acessar a lista de médicos, basta clicar no link 
“médicos credenciados”, no menu principal site, e optar por 
profissionais da Unimed ou Somehr. A lista de médicos e 
clínicas da Unimed está organizada por ordem alfabética das 
cidades e, em cada município, as especialidades também estão 
em ordem alfabética. A lista da Somehr está em ordem 
alfabética das especialidades.
 

A Agência Nacional de Saúde (ANS), no artigo 17 da Resolução Normativa 
250, exige que as Operadoras de Planos de Saúde do País informem o número do Cartão 
Nacional de Saúde de todos os seus beneficiários para que os mesmos possam utilizar os 
serviços médicos oferecidos. A norma afeta titulares e dependentes de qualquer idade, 
de todos os planos de saúde.

Em comunicado ao Ipasem, a Unimed deixou claro que, por enquanto, a decisão 
não se estende aos usuários do Instituto. A nota diz o seguinte: “Informamos que neste 
momento a Unimed Vale do Sinos está exigindo o cartão SUS somente para os 
beneficiários de plano pré-pagamento, com objetivo de atender à Legislação da ANS. O 
Ipasem NH, por manter conosco um contrato de custo operacional, não tem obrigação 
de atender a esta exigência.”

De qualquer forma, é importante ressaltar que possuir o Cartão SUS é um 
direito de todo o cidadão brasileiro e é bem simples fazer o seu! Lembramos também 
que alguns procedimentos, não cobertos pelos Planos de Saúde particulares, são 
realizados pelo SUS, sem custo ao contribuinte. Por exemplo: transplantes, hemodiálise 
e medicamos de uso contínuo (coquetel anti-HIV).

O Cartão Nacional de Saúde é feito no município em que o beneficiário reside, 
geralmente junto às prefeituras, na área da saúde. Basta levar documento de identidade e 
comprovante de residência atualizado. O documento de identidade pode ser a Carteira 
de Identidade ou Carteira de Motorista. Para as crianças, pode ser o Registro de 
Nascimento ou a Carteira de Identidade. 

O Cartão Nacional de Saúde é gratuito. Em Novo Hamburgo ele está sendo feito 
na Secretaria da Saúde, rua Guia Lopes, 4201, no 5º andar. O Cartão fica pronto na hora. 

A Resolução Normativa 250 está disponível a todos na página da ANS 
(www.ans.gov.br).

Desde o início de 
março, os segurados que vão à 
Recepção Médica do Instituto 
para consultas com Clínico 
Geral são recebidos pela 
Técnica em Enfermagem 
Marinês de Quadro.

C e d i d a  d a  U B S  
Redentora, a profissional 
r e a l i z a  o  t r a b a l h o  d e  
acolhimento, verificando os 
sinais vitais do paciente: 
pressão arterial, frequência 
c a r d í a c a ,  f r e q u ê n c i a  
respiratória e temperatura. 

As informações são 
anexadas ao prontuário do 
paciente, entregue ao Clínico 
Geral. 

Área Médica do Ipasem 
ganha novo serviço

Obrigatoriedade do Cartão SUS não se estende aos usuários do Ipasem 

A retomada do Projeto simboliza parceria entre Ipasem, SMED e Prefeitura. Assim que possível, o 
Viva Mais será estendido aos demais órgãos e entidades da Administração Pública do município.



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:

Aposentadorias Concedidas

Janeiro

João Santos da Silva – 31/01

Pensões Concedidas

Segurado: Remi de Paula
Dependente: Leuva de Paula

Data:18/01/2012

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 , João Mauri Becker, Leonel do Prado (Presidente) 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: 4.500 exemplares

Administração do Ipasem-NH:

Fevereiro

Agriselda Fritsch – 01/02
Isabel Cristina Pinto – 01/02
Ivone Vargas Steffen - 01/02

Lia Margareth Fazenda - 01/02
Márcia Deves - 01/02
Marta Pereira - 01/02

Rosangela de Andrade - 01/02
Izabel Terezinha Silveira - 13/02

Márcia Klein - 13/02

8 de março: Dia Internacional da Mulher

Parabéns a todas as mulheres por 
esta data especial!
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