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

EDIÇÃO 19 - Setembro/Outubro 2013

INFORMATIVO
do Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Ipasem lança Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
Preocupados com a saúde dos seus segurados e dependentes, 

o Ipasem-NH lança duas campanhas: o Outubro Rosa e 
Novembro Azul, que serão estendidas pelos meses de Outubro, 
Novembro e Dezembro.

Durante esses três meses, estarão isentos de coparticipação 
das consultas e exames todos os segurados e dependentes que 
fizerem exames preventivos de próstata, de mama e 
ginecológicos (quando solicitados por seus médicos 
ginecologistas ou urologistas).

Conforme a Diretora-Presidente do Ipasem-NH, Eneida 
Genehr, a campanha abrange mulheres a partir dos 30 anos e 
homens a partir dos 40 anos.

Eneida destaca ainda que a prevenção é um investimento para 
a saúde e consequentemente, para melhor qualidade de vida. "O 
Outubro é cor-de-rosa e o Novembro é azul, mas todo mês é mês 
de cuidar de si e de quem se ama", comenta.  A campanha foi 
lançada antecipadamente para que os segurados possam ter 
tempo hábil para agendar suas consultas e exames nesses três 
meses. 
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Continuação: O que a Previdência lhe oferece?

Salário Maternidade

 A remuneração paga à servidora municipal, em gozo de licença gestante, constitui o salário-
maternidade. A servidora tem direito a gozar 180 dias de Licença Maternidade, sendo que destes, 120 dias 
estará gozando de um Benefício Previdenciário, sob responsabilidade do Ipasem-NH e os 60 dias restantes 
serão sob responsabilidade do órgão ao qual a segurada está vinculada.

O salário-maternidade é devido à segurada gestante com início entre 28 dias antes e por mais 91 dias 
após o parto. Ocorrendo nascimento prematuro imprevisto, o período de cento e vinte (120) dias de 
percepção do salário-maternidade será contado a partir da data do parto.

O  valor mensal do benefício corresponde à totalidade do último salário de contribuição.

Ocorrendo o falecimento do nascido durante ou imediatamente após o parto, a percepção do salário-
maternidade fica limitada a um período de sessenta (60) dias consecutivos.  Ocorrendo aborto não 
criminoso durante a gestação, a percepção do benefício será de duas semanas consecutivas.

Confira os exames que estarão isentos de 
coparticipação em cada campanha, além das 
consultas:

* Mamografia
* Ecografia mamária
* Exame A fresco
* Colposcopia
* CP (citopatológico)

Outubro Rosa Novembro Azul
* PSA Livre / Total
* Ecografia da Próstata 
com ou sem biopsia



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Tenho a felicidade de apresentar este informativo que está 
repleto de ótimas notícias para nossos segurados e dependentes. 

Comecemos pela campanha lançada: Outubro Rosa e 
Novembro Azul, um estímulo para a prevenção ao câncer de 
mama e de próstata. Seja mais um a aderir a essa ideia! Divulgue, 
participe ou estimule quem você ama a participar da campanha!

Outra notícia tão boa quanto a anterior é a ampliação do projeto 
Viva Mais: agora ele é extensivo aos aposentados. O Viva Mais é 
um projeto com o foco na prevenção, buscando sempre melhor 
qualidade de vida. Serão encontros periódicos com dicas que, 
com certeza, farão a diferença.

Além destas duas novidades, temos o retorno dos atendimentos 
de Quiropraxia neste semestre, os Grupos de Apoio do CQV e, 
claro, sempre um talento para conhecer.

Uma ótima leitura e 
seja sempre bem vindo ao Ipasem!
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EXPEDIENTE:

Os segurados e dependentes do Ipasem-NH 
já podem agendar atendimentos de 
Quiropraxia no segundo semestre. O serviço, 
sem incidência de coparticipação, é realizado 
por formandos do curso de Quiropraxia da 
Feevale, orientados por Professores. 

Os atendimentos são realizados no 3º andar 
do Ipasem e, para agendar um horário, bastar 
entrar em contato por telefone (3594-9162) ou, 
pessoalmente, no dia da semana e horário em 
que pretende ser atendido.

Atendimentos de Quiropraxia são retomados
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   Em caso do adoção
    A adoção dá direito à segurada de usufruir de licença-maternidade. Nesses casos o período de concessão 

do benefício depende da idade da criança, conforme descrito abaixo, e é contado a partir da conclusão do 
processo de adoção ou a partir do recebimento da guarda para fins de adoção.

 - Bebês de até 1 ano de idade – 120 dias;
      - De 1 a 4 anos de idade – 60 dias;
      - De 4 a 8 anos de idade – 30 dias.

* O salário-maternidade não é devido quando o termo de guarda não contiver a observação de que é para 
fins de adoção ou só contiver o nome do cônjuge ou companheiro.

Horários

Terça-feira
Das 8 horas às 
11h30

Quinta-feira
Das 13h30 às 
17 horas

Documentos necessários para concessão do benefício de salário-maternidade

 - Certidão de nascimento ou atestado médico médico original , devendo constar a data do parto ou o 
período de gestação no caso de antecipação da licença ao parto. Em casos de adoção será necessária 
certidão de nascimento juntamente com o termo de guarda para fins de adoção ou prova do trânsito em 
julgado da sentença de adoção. 
 * Com esses documentos dirija-se até o setor de RH do orgão empregador (Prefeitura / Câmara de 
Vereadores / Hospital Municipal / Comusa ) para retirar o encaminhamento da licença gestante. De posse 
desses documentos se dirija ao protocolo do Ipasem para fazer o requerimento.



Projeto Viva Mais 
para aposentados

O Viva Mais está com novidades! 
Sempre preocupado com a qualidade de 
vida, o projeto foi ampliado e, a partir de 

agora, contempla os aposentados. Em encontros periódicos os 
profissionais do Viva Mais levarão informações de prevenção 
e conscientização nas mais variadas áreas da saúde. 

As atividades iniciaram dia 10 de setembro e seguirão 
conforme cronograma abaixo. Cada palestra será proferida 
em turnos distintos.

Conforme a Diretora-Presidente do Ipasem-NH, Eneida 
Genehr, esta é uma oportunidade que foi organizada para que 
os aposentados possam escolher o melhor turno, agregando o 
Viva Mais na sua agenda como um investimento na sua saúde.

Os encontros são coordenados por equipes formadas por 
fonoaudióloga, psicóloga, nutricionista e fisioterapeuta que 
darão dicas e técnicas que auxiliam na prevenção de patologi-
as. Mais informações no site  ou no 
blog do projeto  www.ipasemnh.com.br/vivamais.

www.ipasemnh.com.br
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Observações: 

- Não será concedido auxílio doença à segurada que se encontrar em licença gestante.

- O valor do benefício será o salário de contribuição para a Previdência ao Ipasem-NH. A servidora que 
optar em não contribuir para fins previdenciários sobre os valores de FG, CC e  ADP, não comporá este 
valor no seu benefício.

- Fique atenta! Qualquer atestado médico incapacitando para o trabalho apresentado dentro dos 28 
dias que antecedam o parto, automaticamente será iniciada a licença maternidade, conforme consta na 
Lei nº 154/1992:

 Artigo 58
 § 1º - O período inicial para pagamento do Salário-Maternidade poderá ser postecipado, mediante a 

apresentação, pela segurada, de atestado médico que comprove sua capacidade laborativa. (Redação 
dada pela Lei nº 453/2000).

Máyra Salete Leie é 
professora e bibliotecária 
da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental 
Imperatriz Leopoldina. 
Uma apaixonada pelo 
universo da literatura, 
Máyra é pedagoga e 
especialista em Educação 
Infantil e autora de 14 
livros, sendo a maioria 
voltada para o público 
infan t i l .  Porém e la  
também escreve para o 
público adulto. Em sua 
obra Myraosol ,  por  
exemplo, um livro de 
crônicas poematizadas 
ela fala sobre os proble-
mas e sonhos que permei-
am o universo feminino, 
tanto de adolescentes, 
como de adultas; e em 
Um $Real Professor, 
Diário, em homenagem 
aos professores, ela 
direciona o olhar do leitor 
para a profissão, ao mes- 
mo tempo que provoca 
uma reflexão sobre os 
valores da educação. 

Além de todos os 
livros já lançados Máyra 
tem obras já concluídas e 
muitas ideias fervilhando 

Cantinho do 
Segurado

Confira a agenda de setembro:

10/09 - 10h às 11h30 - Espaço Cultural Albano Hartz 
(Calçadão Osvaldo Cruz, 112)
11/09 - 15h30 às 17h -  Centro de Cultura - Sala 31 (Rua 
Engenheiro Inácio Plangg, 66)
17/09 - das 10h às 11h30 - Espaço Cultural Albano Hartz 
(Calçadão Osvaldo Cruz, 112)
18/09 - 15h30 às 17h -  Centro de Cultura - Sala 31 (Rua 
Engenheiro Inácio Plangg, 66)
25/09 - 15h30 às 17h -  Centro de Cultura - Sala 31(Rua 
Engenheiro Inácio Plangg, 66)
*As datas dos demais encontros serão divulgados no 
decorrer das palestras

* Obras
2005- Pororoca Pipoca
2008 -Órabolas Pipocas
2008- Coleção Pipocas: Dengo; 
Dragombom, Dragonreibom; 
Ledesmina Quase Parando; 
Jacarezin; Etimarte; Maricota; e 
Vovô Bichocleta
2009- Carambola ou 
Pirambolas
2009- Doces de Criança
2010 – Myraosol
2012 -  Um $Real 
Professor, Diário
2012 -  Cacarejar

em sua cabeça e está 
sempre em busca de 
parceria para seguir seu trabalho.

Contribuição mensal
 A contribuição mensal do servidor para a Previdência é de 11% em folha de pagamento.

http://www.ipasemnh.com.br


Aposentadorias Concedidas - Julho e Agosto Pensões Concedidas

CQV tem dois novos grupos de apoio
O Centro de Qualidade de Vida (CQV) do 

Ipasem-NH mantém grupos de apoio que 
auxiliam segurados e dependentes em diversas 
etapas da vida. Ampliando os trabalhos, dois 
novos grupos foram criados: o Grupo de 
Prevenção à Recaída, relacionado à depen-
dência química, com encontros quinzenais, em 
quartas-feiras, às 14h30; e também o Grupo de 
Acolhimento, para aqueles que estão em 
espera de atendimento psicológico, com 
encontros quinzenais, por livre adesão, nas 
segundas-feiras, às 14h30.

Além dos novos grupos, o CQV mantém o 
Grupo de Apoio à Cirurgia Bariátrica, com 
encontros quinzenais, às segundas-feiras, às 
17h30; o Grupo de Bem Com o Peso, todas as 
quartas-feiras, às 18h30; o Grupo de 
Preparação para a Aposentadoria, com 
encontros semanais; e o Cuidando da Dor, 
todas as sextas-feiras, às 8h30 (veja ao lado), 
todos sem incidência de coparticipação.

Informações pelo 3594-9162, ramal 229.

Segurado: Anelso Linden
Dependente: Pedra Pioner

Data: 19/06

Segurado: 
Fernando de Oliveira

Dependente: Gelci Klein
Data: 15/07
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Eliane Mitieri Gomes - 01/07
Eunice Petry Lipp - 01/07

Railda Moraes - 01/07
Jandira Petry - 08/07

Maria Luiza Cavalheiro - 11/07
Rubem Machado - 17/07

Vera Welter da Rosa - 17/07

Maria Serafim - 18/07
Sandra Helena de Borba - 29/07
Gimena Martim Rabello - 01/08

Mari do Nascimento - 09/08
Debora M. Jucinsky - 12/08

Ana Haccourt da Silva - 15/08
Maria Ines Justen - 15/08

Neusa Maria Ferraz - 19/08
Osni de Mello - 19/08

Rose Maria Azeredo  19/08
Clarice de Conto Pinto - 

23/08
Mona Lisa Kauer - 23/08

Eliege Bitelo - 26/08

Anotações

Informações sobre ADP, 
FG e CC. Fique atento!

Você sabia que, se o servidor 
na ativa optar por não contribuir 
para fins previdenciários sobre 
os valores de FG, ADP e CC, não 
irá recebê-los no caso de período 
de Licença Maternidade ou 
Licença Saúde?

Para mais informações, 
consulte a Lei 154/92 nos artigos 
35 e 36, disponível no site

 www.leismunicipais.com.br. 
O link da lei também está 

disponível no site do Ipasem 
(www.ipasemnh.com.br) na 
notícia sobre este assunto.

O Grupo Cuidando da Dor tem 
superado as expectativas. Os 
integrantes a cada encontro têm 
demonstrado que estão aprenden-
do a lidar com a dor crônica. Na 
foto, parte do grupo: da esquerda 
para a direita, Nair Rauber, o 
f i s i o t e r a p e u t a  F a b i a n o  
Giacomolli, a psicóloga Fernanda 
Stroeher, Elaine Carvalho, Sônia 
Pierzchalski, Janice Correa da 
Silva e Ada Velasques Moraes.

Continua...


