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Caminhada e programa marcam comemorações

Programação na rádio

Cliques da Caminhada
As comemorações dos 20 anos do

Ipasem/NH foram marcadas por uma
programação que contemplou o incenti-
vo à prevenção e a valorização da história
do Instituto e suas gestões anteriores.

Para isso, foram organizadas ativida-
des especiais, como a Caminhada Ipasem
20 Anos, realizada no dia 17 de dezem-
bro, no estacionamento da Fenac.

A caminhada contou com a participa-
ção de mais de 60 pessoas, que foram
orientadas no momento do alongamento
inicial e final, bem como no percurso, por
profissionais do Centro de Qualidade de
Vida (CQV). Todos receberam água e
ganharam camisetas.

Conforme a Diretora Presidente,
Eneida Genehr, a caminhada faz parte de
uma das bases do tripé defendido pelo
Instituto, na busca pela qualidade de
vida. “Troque ou diminua seus remédios
através de três pequenos hábitos.
Diminua o sal da alimentação, tome
muita água diariamente e insira uma
atividade física no seu cotidiano, como
por exemplo, a caminhada”, incentivou.
Veja ao lado alguns cliques do evento.

Uma das atrações da comemoração
foi a participação da Diretora Presidente,
Eneida Genehr, no programa 40 Minutos,
na Rádio ABC 900 AM, no dia 20 de
dezembro de 2012.

O programa apresentado pelo jorna-
lista Martin Behrend, teve como assunto
principal os 20 anos do Instituto. Na
oportunidade, a Diretora esclareceu
dúvidas de ouvintes, além de repassar
informações sobre benefícios e a história
do Ipasem.

Além do programa comemorativo, o
Ipasem colheu depoimentos de ex-
presidentes e pessoas ligadas ao Instituto,
os quais foram veiculados na Rádio ABC
900AM em novembro e dezembro.

Os depoimentos e a entrevista estão
disponíveis no site do Ipasem.



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Já entramos em um novo ano e este é o nosso primeiro
informativo de 2013. Nele, apresentamos a todos o
resultado das nossas atividades comemorativas aos 20
anos do Ipasem. A caminhada Ipasem 20 anos, por
exemplo, foi um grande sucesso, que contou com a
participação de um grande número de segurados. Registro
aqui o meu agradecimento pela participação e empenho de
nossos colaboradores, de aposentados e demais colegas
servidores públicos de Novo Hamburgo. Também
agradeço o apoio que recebemos dos integrantes do
Conselho Deliberativo e Fiscal para a realização dos
nossos eventos.

E que esta caminhada seja um incentivo à busca de uma
melhor qualidade de vida, indo ao encontro da nova
campanha preventiva do Ipasem, que defende três pontos:
beba bastante água, diminua o sal de sua alimentação e
pratique alguma atividade física.

Confira também outras novidades do Instituto neste
nosso primeiro contato.

Uma boa leitura e
um ótimo 2013 para todos!
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EXPEDIENTE:

Acompanhe o Ipasem pelas redes sociais

O Ipasem/NH reforça a infor-
mação sobre a importância de
cadastro junto ao Instituto, logo
após os novos servidores públicos
municipais de Novo Hamburgo
tomarem posse no cargo.

A inscrição do segurado é
automática e compulsória através
de contribuição mensal. O cadas-
tramento no Instituto é feito
preenchendo requerimento, junto
ao Protocolo do Ipasem, sob o
título “Ficha Cadastral”, anexando
uma foto 3x4, e cópias autentica-
das em cartório (ou trazendo
original e cópia para ser autentica-
da no Protocolo), dos seguintes
documentos:

Depois da posse não esqueça de
fazer o cadastro no Instituto

O Ipasem NH conta com novos canais de comunicação com seu
público: o Twitter, o Facebook e o canal noYoutube oficiais do Instituto.

As três ferramentas buscam aproximar ainda mais os segurados ao
Ipasem, facilitando a divulgação de notícias e decisões.

Siga o Twitter do Ipasem pelo @IpasemNH, curta a página do
Instituto no Facebook (www.facebook.com/ipasemnh) e assista aos
vídeos pelo www.youtube.com/ipasemnh.

*

*

*

*

*

CPF

RG

Comprovante de residência em

nome do segurado (atualizado)

Nº do PIS

CTPS dos contratos anteriores

No mesmo momento pode-se
também solicitar a inclusão de
dependentes, preenchendo ficha
com o título “Requerimento de
Inclusão de Dependentes”. A
relação de dependentes e a lista
completa de documentos, neste
caso, estão no site do Instituto,
clicando no lado esquerdo da tela
em Assistência e logo após em
Inclusão de Dependentes.



Se você tem algum talento, e quer divulgar
aqui também o seu trabalho, envie sugestão
para o e-mail contato@ipasemnh.com.br.

Grande admirador
d o s p o e t a s e
trovadores gaúchos
Gildo de Freitas e
Te i x e i r i n h a , o
segurado Jeferson
Pasquali, que atua na Guarda
Municipal, é o nosso participante dessa
edição do Cantinho do Segurado. “Eles
faziam composições na hora, esta uma
capacidade que me fascina”, conta sobre
sua predileção.

Ele que escreve desde a infância, já
teve duas de suas poesias (as que
publicamos abaixo) selecionadas no
concurso Poesia no Ônibus, de Novo
Hamburgo e que foram afixadas nas
janelas dos coletivos urbanos.

Com um livro já organizado, que
conta com mais de 100 poesias e que
pretende lançá-lo nos próximos anos,
Pasquali revela que seus maiores
incentivadores foram seus pais. Sobre
sua inspiração, ele comenta: “Às vezes
surge do nada, vejo algo, uma palavra e
surge a inspiração e então tenho que
escrever. Não governo minha poesia, é
ela que me governa”.

RIQUEZA

POETA

Já fiz poesias
Alegres e contentes

Outras
Tristes e deprimentes...

Já falei de amores e paixões
Mas a grande riqueza

Das minhas composições
É saber

Que tocaram outros corações.

Se sou um poeta
Pelo que escrevo,

A vida que eu levava
Para outro

Eu não desejo
Porque do amor

Meu leitor
Eu mal conhecia um beijo.

Metas atuariais são
ultrapassadas

Papai Noel também
visitou o Instituto

Boletos admissionais disponíveis no site

O Ipasem/NH conta com
sus t en t ab i l i dade t an to na
Assistência, como na Previdência,
uma vez que as metas atuariais
foram alcançadas. Em relação à
Previdência, a meta de investi-
mentos no ano de 2012 foi supera-
da com a rentabilidade atingida de
13,42%, contra uma meta atuarial
de 12,53%.

Já na Assistência, a meta de
investimentos de 2012 foi supera-
da, 14,20% contra a mesma meta
acima.

A meta atuarial do Instituto é a
inflação medida pelo INPC, mais
6% ao ano.

Os novos concursados da
Prefeitura de Novo Hamburgo,
Comusa, Câmara de Vereadores e
Ipasem/NH contam com mais uma
opção para efetuar o pagamento das
taxas dos exames admissionais,
exigidas como condição para ingres-
so no Serviço Público: estão disponí-
veis no site do Ipasem (www.ipa-
semnh.com.br), na parte inferior, à
esquerda, os links para impressão de
boleto bancário referente à taxa de
exame admissional.

Conheça os membros do Conselho
Deliberativo do Ipasem

O Conselho Deliberati-
vo, é o Órgão de deliberação
máxima do Instituto. As
principais decisões relacio-
nadas ao Ipasem são avalia-
das e debatidas pelos nove
membros. Ele tem poderes
para a formulação das
polí t icas e diretr izes,
fixação de prioridades e
elaboração do âmbito de
atuação da Entidade e
decide sobre todas as
matérias relativas aos
objetivos e fins do Instituto.
É também responsável por
fiscalizar a gestão dos
Diretores e supervisionar
todas as demais atividades.

Os membros do Conse-

Cantinho do

Segurado

Para pagamento do boleto em
qualquer banco deverá ser utilizado o
link que possui o logotipo do Banco
do Brasil, contendo a informação
“pagável em qualquer banco”.

No caso de pagamento nas casas
lotéricas, deverá ser usada a opção
com o logotipo da Caixa Econômica
Federal, com a informação “pagável
preferencialmente em casa lotérica”.
Em qualquer uma das opções, BB ou
CEF, o vencimento do boleto será de
3 dias após a data de emissão.

O Ipasem realizou novamente em
2012 a sua Campanha de Natal. Foram
arrecadadas doações entre os colabora-
dores que resultaram em roupas,
brinquedos e alimentos.

A entrega dos
presentes foi feita
no dia 18 de dezem-
bro, quando o assis-
tente administrati-
vo Celso

A família beneficiada foi indicada
por mais de um ser-
vidor do Instituto.

Hachler
viveu o seu dia de
Bom Velhinho, no
auditório do Ipasem.

Lado esquerdo: Laura Evangelina dos Santos
Alves, Neri de Oliveira, Adão Marcolino Teixeira

e Gilberto dos Reis; centro Eneida Genehr
(Diretora-Presidente do Ipasem); lado direito:

Geraldo Araújo (presidente do Conselho), Érber
Rogério Cardozo, Delci João dos Santos, Elci da

Silva Torma e Rosiane Enes Bueno.

lho 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.



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.

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.

Valorizar e estimular
seu crescimento pessoal e profissional;

Aposentadorias Concedidas

Novembro

Maria Helena de Lourenço - 17/12
Rosane Inês dos Santos de Moura - 17/12

Segurado:
Giovana Vargas

Dependente: Eduarda de Araújo
Data: 06/12

Dezembro

Ana Regina Capuano Koch - 01/11
Josi de Anselmo - 01/11

Luiz Deonir dos Reis Santos - 01/11
Marcos Alexandre Dias - 01/11
Jairo Gonçalves Peralta - 01/11

Ângela Maria Jardim Assis - 05/11
Célia Nobre Gonçalves - 05/11
Sônia Maria da Silva - 05/11
Romi Margo Regert - 13/11

Olhades Leda de Leonco - 19/11
Ana Maria Hauschild - 26/11

Atendimento em
horário diferenciado

Qualificação do quadro de servidores

Carteirinhas da Unimed serão em
formato de cartão magnético

Pensões Concedidas

O Ipasem/NH atenderá em horários
diferenciados até dia 25 de fevereiro.

Neste período, o atendimento, nas
segundas-feiras, será do meio-dia às 18
horas, de forma ininterrupta.

No mesmo período, o horário de
expediente, nas sextas-feiras, será das 8
às 14 horas, também sem intervalo.

A Clínica de Fisioterapia também tem
horário alterado neste período: nas
segundas-feiras, do meio-dia às 19 horas
e nas sextas-feiras, das 7h30 às 14 horas.

Nos demais dias, o horário é normal.
Após o dia 25 de fevereiro o expedien-

te do Instituto volta aos mesmos horários,
diariamente: de segunda a sexta-feira, das
8 horas às 11h30 e das 13 horas às 17h30.
Na Fisioterapia, das 7 horas às 18h50 e
no atendimento médico das 7h30 às 19
horas, com atendimento médico a partir
das 8 horas.

O Ipasem/NH informa a seus
segurados que as carteirinhas da
Unimed com prazo de validade de 31
de dezembro de 2012 estão automati-
camente prorrogadas até 31 de janeiro
de 2013, com as mesmas regras já
existentes.

As novas carteirinhas da Unimed
serão entregues ao Instituto até dia 18
de janeiro. Elas serão disponibilizadas
no setor de Protocolo e serão em formato de cartão magnético.

O Conselho Deliberativo do Ipasem/NH aprovou que em toda a última
quinta-feira do mês será realizada atividade de qualificação do quadro de
servidores do Instituto, com início já em janeiro. Neste dia, no período de
uma hora, das 13 às 14 horas, os colaboradores estarão em atividade. Por este
motivo, alguns setores estarão fechados. Na Fisioterapia, no Atendimento
Médico, no CQV e no Protocolo o atendimento continuará normalmente.


