
valorizar  a vida. Pela prevenção podemos construir um 
auto - conhecimento que auxiliará na identificação 
precoce de algum mal ou ainda evitá-lo, possibilitando 
uma melhor qualidade de vida.
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Ipasem - Construindo um vínculo de confiança, assistindo e protegendo o Servidor Público.

EDIÇÃO 12 - Julho/Agosto 2012

INFORMATIVO
do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde e também pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística deixam claro qual é a principal causa de morte entre os brasileiros: são as doenças cardiovasculares. 
Além delas, também aparecem na lista problemas como diabetes e complicações respiratórias. Hábitos 
saudáveis de vida, como alimentação balanceada e prática regular de exercícios físicos, podem diminuir os 
riscos do aparecimento de tais efemeridades. E é com esta mentalidade que os profissionais do Centro de 
Qualidade de Vida do Ipasem trabalham diariamente: eles atendem aos segurados, tendo como foco 
principal a prevenção das mais diversas doenças.

No CQV, atendimentos em grupo dão apoio aos segurados nas mais variadas áreas da saúde. O nome dos 
projetos já deixa claro a quem se destinam: 

(CQV) 

Prevenção: mude hábitos e ganhe saúde!

üDe bem com o peso 
üGrupo de Apoio Pós-Cirurgia Bariátrica 
üCuidando do cuidador / Cuidando da dor

üPlanejamento familiar
üGrupo de Preparação para Aposentadoria

üOrientação Vocacional

Importante lembrar que não incide 
coparticipação sobre nenhum destes 

projetos e você pode começar a participar 
de cada um deles quando desejar! Entre 

em contato com o CQV para mais 
informações.

Veja o que os profissionais que atuam no CQV do Ipasem têm a 
dizer sobre a importância da prevenção na saúde Viva Mais é oferecido a todos os 

órgãos municipais
Prevenir é agir antecipadamente, tornando 

improvável o progresso de questões indesejadas. As ações 
preventivas em saúde reduzem a incidência e a prevalência de 
doenças específicas nas populações. Projetos de prevenção e 
de educação em saúde, como os que existem no CQV, 
estruturam-se mediante a divulgação de informação científica 
e de recomendações normativas de mudanças de hábitos.

Prevenção em saúde é procurar orientações em grupo 
ou individualmente que possam orientar quanto ao bem 

estar físico e psicológico, aumentando, assim, a 
qualidade de vida.

Sou médico há 50 anos. Neste tempo, tenho exercido minha 
profissão abrangendo um variado número de modalidades. 
Minha observação, considerando essa prática de um modo 

panorâmico, é que o melhor investimento em saúde é a 
prevenção, pois custa menos, evita males maiores e 

sofrimentos. Nesse aspecto, o CVQ do Ipasem privilegia os 
funcionários municipais com vários programas, que 

certamente garantirão um nível de saúde melhor a seus 
segurados.  

O projeto Viva Mais do Ipasem, 
desenvolvido pelos profissionais do CQV e 
fisioterapeutas, leva aos órgãos públicos 
municipais interessados a conscientização de 
seus servidores nas mais variadas áreas da 
saúde. Equipes formadas por fonoaudióloga, 
psicóloga, nutricionista e fisioterapeuta vão a 
estes locais e repassam técnicas simples que 
auxiliam na prevenção de inúmeras patologias. 

Inicialmente voltado apenas para as 
escolas municipais, o Projeto passa, a partir do 
segundo semestre de 2012, a ser oferecido 
também para outros órgãos de Novo Hamburgo.

Aqueles locais que tiverem interesse em 
participar, devem entrar em contato com Susane 
Londero, psicóloga do CQV e coordenadora do 
Viva Mais, por telefone ou então através do e-
mail contato@ipasemnh.com.br.  

Para participar ainda no segundo 
semestre é necessário realizar a inscrição até o 
dia 27 de julho. A participação no projeto não 
gera custos nem para os servidores, nem para as 
entidades participantes. A realização das 
atividades respeita a ordem de inscrição.

Para mais informações acesse: 
www.ipasemnh.com.br/vivamais/ .  

Para mim, prevenção em saúde é 

Susane Londero
Psicóloga

Sinay Sander
Psiquiatra

Sueli Becker
Coordenadora

Carolina Fonseca
Fonoaudióloga



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Incio este editorial agradecendo a todos vocês pela  compreensão com a importância do 
recadastramento. O comparecimento felizmente foi grande, mas aproveito para lembrar que o 
período para recebimento da documentação ainda não acabou. Na matéria logo abaixo você tem 
acesso às datas de comparecimento dos titulares ativos que nasceram de 1969 a 1993.

Uma novidade que chega com a edição 12 deste informativo é o cantinho do segurado: nele, 
passaremos a contar histórias e mostrar o talento que os segurados têm nas mais diversas áreas. Já 
falamos da trajetória do servidor aposentado Carlão, que é artista plástico. Na página 3 desta edição 
você pode ler a poesia feita por Vera Regina Porsch.

Na matéria capa privilegiamos um assunto de suma importância no que diz respeito à saúde: 
a prevenção. Além de entender seus benefícios, você também conhecerá os projetos desenvolvidos 
pelo Ipasem e que ajudam a prevenir diversas efemeridades.
 Este informativo, assim como todos os outros, foi feito com muito carinho e pensando em 
você, nosso segurado. Espero que gostem!

Boa leitura!

No segundo semestre deste ano, será efetivamente criado o Cadastro Nacional de Informações 
Sociais (CNIS – RPPS), com dados dos servidores públicos da União, dos Estados e dos Municípios.  
Aos poucos, os Entes da federação começarão a receber a solicitação de dados, que deverão estar 
consolidados até setembro deste ano. 

Segundo o Diretor do Departamento dos Regimes de Previdência no serviço Público, Otoni 
Gonçalves Guimarães, em um futuro próximo o Ministério da Previdência Social irá exigir o 
fornecimento de dados para o CNIS – RPPS como requisito para emissão do Certificado de 
Regularidade Previdenciária (CRP).

O recadastramento que vem ocorrendo no Ipasem tem como um de seus objetivos a atualização 
cadastral para, assim que for exigido pelo Ministério da Previdência, ter em mãos todas as informações 
necessárias para manter seu regular funcionamento com o CRP.  Para um Instituto como o Ipasem, que 
atende a cerca de 10 mil vidas, o planejamento prévio é essencial para manter o padrão de qualidade 
tanto na área assistencial quanto na previdenciária. 

Felizmente, maior parte dos segurados entendeu a importância do procedimento que está sendo 
realizado e compareceu ao Ipasem para a realização do recadastramento. 

O CRP é o documento necessário para atestar a regularidade do regime de previdência social dos 
servidores titulares de cargos efetivos de um Estado ou Município. A não obtenção deste Certificado 
implica na vedação de recebimento de transferências voluntárias da União, bem como na suspensão do 
recebimento da compensação previdenciária devida pelo INSS aos regimes próprios de previdência 
social.

1969 a 1971 - 2 a 6 de julho
1972 a 1974 - 9 a 13 de julho
1975 a 1978 - 16 a 20 de julho
1979 a 1981 - 23 a 27 de julho

1982 a 1986 - 30 de julho a 3 de agosto
1987 a 1993 - 6 a 10 de agosto

Ano de nascimento - 
semana de comparecimento

Reta final do Recadastramento

Os segurados contam agora com mais um 
horário para recadastramento no Ipasem: nas quartas 
feiras pela manhã será possível fazer a entrega de 
documentos no Instituto.

Com isso, o recadastramento realizado tanto no 
no Ipasem quanto na Prefeitura ocorre de segunda a 
sexta - feira, das 9h às 18h. 

Recadastramento passa a ser realizado 
também nas quartas pela manhã



No inverno da vida é tempo de refletir
De Quebrar resistências, conflitos. 
Construir caminhos
Valorizar nossos talentos
Olhar para nossa humanidade
É superar-se cada dia.
Na primavera 
É tempo de exalar sentimentos nobres
Apreciar o colorido e o perfume das flores
O canto dos pássaros
O renovar das borboletas
É tempo de sorrir
Se encantar com a beleza da vida
Que renasce como uma
Obra de arte!
No verão temos a água 
que nos refresca do calor
Nos purifica
Mata nossa sede
A brisa que nos acarinha nos renova
Que delícia!
E no outono da vida temos a renovação
A transformação da vida
Temos o vento
As luzes iluminando as noites da vida
Deus sempre presente, o amanhecer.
Pois tem os que enxergam o lado colorido da vida e percebem o 
valor das coisas simples e, assim, ao invés de descartar exercer a 
maravilha de transformar!

Assim que um servidor ingressa na carreira pública municipal de Novo Hamburgo, é necessário 
efetuar cadastro no Instituto, logo após tomar posse no cargo. Para tanto, deve comparecer ao Ipasem, 
preencher requerimento sob o título “FICHA CADASTRAL” junto ao Protocolo e anexar cópias 
autenticadas em cartório do CPF, RG e Comprovante de Residência atualizado em nome do segurado. 
Se preferir, o segurado poderá trazer cópia simples dos documentos citados, desde que traga também 
os originais. 

A primeira via da Carteirinha do Ipasem é gratuita. 
Importante lembrar que para usufruir dos serviços médicos oferecidos por nossos credenciados 

é necessário que o segurado tenha feito este cadastro inicial. 

Para que serve a Carteirinha do Ipasem e como faço para ter a minha? 

Já estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Grupo 
de Preparação para Aposentadoria.  Serão nove encontros 
semanais, nas quintas - feiras, às 14h30min, no auditório do 
Instituto. O início está marcado para 09 de agosto.

O projeto, coordenado pela psicóloga Susane Londero 
e pela assistente social Thaís Capaverde é voltado para 
aqueles que estão se aposentando ou que irão se aposentar em 
pouco tempo. O serviço é gratuito e não há incidência de 
coparticipação.

Inscrições e mais informações pelo 3594.9162, ramal 
229 ou 251.

Grupo de Preparação para Aposentadoria 

É comum recebermos de nossos segurados e-
mails questionando quanto à necessidade de 
cumprirmos normas editadas pela Agência Nacional da 
Saúde Suplementar (ANS). Em primeiro lugar é 
importante deixar claro que não somos obrigados a 
seguir exigências da ANS. Esta não obrigatoriedade 
vem do fato de que somos um Regime Próprio de 
Previdência e Assistência, de natureza pública, que não 
visa lucros,  o que não permite definir o Ipasem como 
um Plano de Saúde.

Os Planos de Saúde são regulados pela Lei 
9.656, de 3 de junho de 1998, que estabelece as regras 
para pessoas jurídicas de direito privado que operam 
planos de assistência à saúde. Desta forma, empresas 
que se enquadrarem neste perfil  deverão, 
obrigatoriamente, seguir o previsto na citada lei, além 
de demais normas editadas pela ANS. 

O Ipasem, por outro lado, é uma autarquia 
municipal e, portanto, trata-se de pessoa jurídica de 
direito público. Uma de suas finalidades (mas não a 
única) é prestar assistência à saúde a seus segurados.  O 
Instituto deve obediência ao que é prescrito na Lei 154, 
de 24 de dezembro de 1992, e também às Resoluções 
editadas pelo próprio Ipasem. No campo da assistência à 
saúde, a norma que regulamenta a conduta de nossos 
prestadores de serviço é a Resolução nº5, de 2012. 

Entenda qual é a diferença 
entre RPPS e Plano de SaúdeLeia a poesia escrita pela segurada Vera Regina Porsch. Se 

você tem algum talento e quer divulgar aqui também, envie a 
sugestão para contato@ipasemnh.com.br . 

Cantinho do segurado

Nossas Estações

Dúvida frequente: 



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

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:

Abril

Marisa Machado - 02/05
Mariza da Silva - 02/05

Olita Morales- 02/05
Getulio Ocanha - 02/05

Viviana Machado - 02/05
Anna Martins - 07/05

Sérgio do Amaral - 07/05
Isabel Gomes - 18/05
Juarez Souza - 21/05

Alvino Pereira - 01/06
Anelise Loef 

Leonara Pereyra 
Maria Schaab  

Maria Hauschild 
Cristina Scheeren 

Susete Schmitt 
Isabel Gomes 

- 01/06
- 01/06

- 01/06
- 01/06
- 11/06

- 12/06
- 18/06

Francisco Santos - 22/06

Maio

Eudo Machado - 16/04
Maria Maciel - 25/04
Moacir Fratta - 25/04

Ana Maria dos Santos - 27/04

Junho
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