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Continuação: O que a Previdência lhe oferece?

No dia 24 de janeiro comemora-se o Dia Nacional do 
Aposentado – a data foi escolhida porque neste dia, em 
1923, ocorreu a assinatura da Lei Eloy Chaves, criando a 
caixa de aposentadorias e pensões para os empregados de 
todas as empresas privadas das estradas de ferro. É o marco 
da Previdência Social, e por isso no Dia do Aposentado 
também é comemorado o Dia da Previdência Social. 

Aproveitando a passagem da data,  homenageamos a 
todos os aposentados do Instituto, que durante muitos anos 
trabalharam pelo município e que continuam lutando por si 
e pelos seus,  produzindo, consumindo e participando 
ativamente da vida econômica e social do país.

Representando todos os 1.035 aposentados do Instituto, 
conversamos com a aposentada mais experiente do 
Ipasem-NH, a senhora Aida Albertina Voges Moojen, de 99 
anos, que durante 30 anos foi professora do 2º ano Primário 
na Escola São João, no bairro Guarani. Ela  lembrou, com a 
ajuda da sobrinha Marlene Moojen Wennholz, das colegas 
de trabalho e da diretora da escola na época em que lecio-
nou. “Eu gostava muito de ensinar. Tive colegas muito boas 
e alunos muito bons. Eu gostava tanto que não queria 
parar”, conta Dona Aida.

Hipótese 03 -  Aplicável aos Servidores que ingressam antes de 16.12.1998. Base Legal: Art. 2° da Emenda 
Constitucional n°41/2003. Lei federal n° 10.887/2004

Reajustes: Não há paridade assegurada em relação aos ativos. Somente assegurado reajuste para preservar o 
valor real dos proventos, cujos critérios serão estabelecidos em lei.

Cálculo de Proventos: Média das maiores remunerações que serviram de base para a contribuição 
previdenciária ao RPPS ou aos demais regimes previdenciários, inclusive o Regime Geral, correspondendo a 
80% de todo o período contributivo, apurado a partir de julho de 1994, atualizados pelo INPC.

Sobre esta média aplica-se o redutor de 3,5% ou 5%, conforme os requisitos de aposentadoria sejam 
satisfeitos antes ou depois de 01.01.2006, por ano de idade que faltar para atingir 60 anos no caso de homem 
e 55 anos no caso de mulher.

Para o professor, o redutor será em relação a 55 anos de idade, e para a professora em relação a 50 anos de 
idade.

A aposentadoria chegou. 
E agora?

Desfazer-se da rotina e dormir até 
mais tarde? Período de férias prolon-
gadas? Voltar a estudar? Estas entre 
outras dúvidas permeiam aqueles que 
estão prestes a se aposentar. E este 
período gera expectativa quanto à nova 
fase que virá. Nesta perspectiva, 
valorizando o processo de aposentado-
ria e auxiliando na transição, o Ipasem-
NH mantém o Grupo de Preparação 
para a Aposentadoria, que em encon-
tros com acompanhamento de psicólo-
go e assistente social, os participantes 
compartilham experiências e recebem 
orientações sobre esse novo momento. 

O novo grupo inicia dia 13 de 
março, às 14h30. Se você está aposen-
tado há pouco ou está prestes a se 
aposentar, participe! Inscrições podem 
ser feitas pelo fone 3594-9162, ramal 
229 ou 251. Não há coparticipação.

Dona  Aida e a sobrinha 
Marlene, que já planeja a 
festa de 100 anos da tia, 
que serão comemorados 
dia 17 de setembro



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Iniciamos o primeiro informativo de 2014 desejando a todos 
um abençoado ano, repleto de realizações e com muita saúde e paz 
no coração. 

E já nesta primeira edição trazemos uma novidade: a Câmara 
de Vereadores hamburguense aprovou o Auxílio-Funeral, uma 
solicitação feita pelo Instituto que traz aos familiares do segurado 
titular falecido, que contribui para a Assistência, um pequeno 
conforto no  momento de dor (veja abaixo).

Também homenageamos os nossos aposentados, que no dia 24 
de janeiro comemoram o seu dia. Para isso, a nossa segurada mais 
experiente representou a todos. Parabéns e muito obrigada pela 
contribuição de todos!

Confiram também nossas matérias sobre o Viva Mais, o 
Cantinho do Segurado e um depoimento especial.

Boa leitura...
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EXPEDIENTE:

A Câmara de Vereadores de 
Novo Hamburgo aprovou, a 
pedido do Ipasem-NH, a prestação 
de Auxílio-Funeral, o qual foi 
publicado no dia 21/12/2013, 
como Lei Complementar nº 
2659/2013.

Desde a data de sua publicação, 
os familiares dos segurados 
titulares falecidos terão direito a 
reembolso da despesa de funeral 
até o valor de 1.238 URMs, o que 
corresponde ao valor de R$ 

Câmara aprova Auxílio Funeral
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Homem:
- 35 Anos de Contribuição – 12.775 dias;
- 53 Anos de Idade;
- 05 Anos no cargo em que se dará a aposentadoria – 
1.825 dias;
- Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para 
completar os 35 anos de contribuição em 16.12.1998.

Professor em Regência de Classe:
- 35 Anos de contribuição – 12.775 dias;
- 53 anos de Idade;
- 05 Anos no cargo em que se dará a aposentadoria – 
1.825 dias;
- Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para 
completar 35 anos de contribuição em 16.12.1998;
- Bônus de 17% sobre o tempo exercido até 
16.12.1998.
- 05 Anos no cargo em que se dará a aposentadoria – 
1.825 dias.

Mulher:
- 30 Anos de contribuição – 10.950 dias;
- 48 Anos de Idade;
- 05 Anos no cargo em que se dará a aposentadoria 
– 1.825 dias;
- Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para 
completar 30 anos de contribuição em 16.12.1998.

Professora em Regência de Classe:
- 30 Anos de contribuição – 10.950 dias;
- 48 Anos de Idade;
- 05 Anos no cargo em que se dará a aposentadoria 
– 1.825 dias.
- Pedágio de 20% sobre o tempo que faltava para 
completar os 30 anos em 16.12.1998;
- Bônus de 20% sobre o tempo exercido até 
16.12.1998.
- 05 Anos no cargo em que se dará a aposentadoria 
– 1.825 dias.

   Devem ser preenchidos todos os requisitos:

3.000,29, conforme o valor da 
URM do ano de 2013.

Para ter direito à assistência 
funeral o familiar deverá se dirigir 
ao setor de Protocolo do Ipasem-
NH e apresentar atestado de óbito e 
Nota Fiscal onde conste a despesa 
com sepultamento. Somente terão 
direito ao Auxílio-Funeral os 
familiares do titular que contri-
bui para a Assistência.

O prazo para requerer o auxílio é 
de 6 meses a partir do falecimento.



Outubro Rosa e Novembro 
Azul com resultado positivo

Sempre com suas ações voltadas para a prevenção, de 
outubro a dezembro do ano passado, o Ipasem-NH realizou a 
Campanha Outubro Rosa/Novembro Azul. 

Neste período, as mulheres retiraram 973 autorizações 
para consultas e 1.534 para exames e os homens, 229 autori-
zações para consultas e 567 para exames. 

Conforme a Diretora Presidente do Instituto, Eneida 
Genehr, este foi um pequeno incentivo para que os segurados 
cuidem da saúde e procurem tratamento, caso seja necessário, 
pois um diagnóstico precoce eleva as chances de cura.
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Jeferson Pasquali já 
participou do Cantinho do 
Segurado na edição nº 15, 
de Janeiro/Fevereiro de 
2013 do Informativo do 
Ipasem-NH. Ele retorna ao 
espaço, como uma forma 
d e  a g r a d e c i m e n t o  à  
divulgação do seu trabalho 
artístico.

“ O  C a n t i n h o  d o  
Segurado do Ipasem foi o 
primeiro que divulgou o 
meu trabalho. Esta foi a 
primeira oportunidade que 
tive para mostrar minhas 
criações e, esta publicação, 
me encorajou para partici-
par  de um concurso 
literário, que acabei sendo 
selecionado”, comenta.

Jeferson participou da 
edição 2013 do Concurso 
Poemas no Ônibus e no 
Trem, da Prefeitura de 
Porto Alegre. Já neste 
primeiro certame, entre 
vários concorrentes, o 
poema Desmatamento foi 
um dos 50  escolhidos para 
compor o livro (que teve 
lançamento com sessão de 
autógrafos na 59ª Feira do 
Livro de Porto Alegre) e 
também ser afixado nos 
ônibus de linha e nos 

Homem:
- 65 Anos de Idade;
- 10 Anos no Serviço Público – 10.350;
- 05 Anos no cargo em que se dará a 
aposentadoria – 1.825 dias.

Mulher:
- 60 Anos de Idade;
- 10 Anos no Serviço Público – 3.650;
- 05 Anos no cargo em que se dará a 
aposentadoria – 1.825 dias.

Cantinho do 
Segurado

Desmatamento

Incautas matas verdejantes
De majestosas árvores 

centenárias
Gigantescos seres vegetais

Das nossas florestas primárias
Pois elas têm um destino certo

Em nossas mãos ordinárias.

vagões de trem até a próxima 
Feira do Livro de Porto Alegre. 
“Isso é o início, quem sabe, mais 
tarde, eu publique um livro 
próprio, material eu tenho”, 
ressalta.

Regra permanente: Aposentadoria voluntária por idade, aplicável a todos os servidores.

Base Legal Constitucional: Art. 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 
n° 41/2003.
Reajustes: Não há paridade assegurada em relação aos ativos. Somente assegurado reajuste para preservar o 
valor real dos proventos, cujos critérios serão estabelecidos em lei.
Cálculo dos proventos: Proporcionais ao tempo de contribuição em relação a media das maiores 
remunerações que serviam de base para a contribuição previdenciária ao RPPS ou aos demais regimes 
previdenciários, inclusive o Regime Geral, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, apurada a 
partir de julho de 1994, atualizados pelo INPC.

   Devem ser preenchidos todos os requisitos:

O Guarda Municipal 
Gilmar Rodrigues da 
Rosa, 43 anos, foi um dos 
segurados do Instituto 
q u e  p a r t i c i p o u  d a  
Campanha. “Logo que 
fiquei sabendo fui fazer 
todos os exames e, para 
minha surpresa, foi 
detectado que precisaria 
fazer uma intervenção 
cirúrgica no rim. Foi 
tudo rápido, em questão 
de 30 horas fiz os exames 
e a cirurgia”, conta. Rosa 
ressalta que a realização 
dos exames preventivos 
foram essenciais para 
descobrir a complicação. 
“Estas campanhas são 
importantes por que às 

vezes ficamos descansados em 
relação à nossa saúde. Se não 
fosse a Campanha teria me 
a c o m o d a d o  a i n d a  m a i s .  
Aconselho aos homens a 
fazerem os exames preventivos e 
não esquecer da saúde. O nosso 
Instituto é diferenciado. Ele vai 
até o segurado, nos traz as 
campanhas e temos que usufruir. 
É importante para a nossa vida”. 
complementa.”.



Aposentadorias Concedidas - Novembro e Dezembro

Viva Mais tem agenda definida para primeiro semestre
O projeto Viva Mais está com a agenda definida para o primeiro semestre e, em função 

disto, as inscrições estão encerradas para este período. Porém as inscrições para as 
oficinas do Viva Mais 1 e Viva Mais 2 para o segundo semestre já estão abertas. 

Formado por uma equipe multidisciplinar, o projeto leva oficinas voltadas à promoção 
de saúde e qualidade de vida aos órgãos públicos, autarquias e escolas municipais. O Viva 
Mais 1 é composto por encontros voltados às quatro áreas dos palestrantes: Nutrição, 
Psicologia, Fisioterapia e Fonoaudiologia, englobando os eixos temáticos de Consciência 
Corporal, Qualidade de Vida, Movimento e Relacionamento Interpessoal. Já o Viva Mais 
2 é destinado àqueles que participaram da primeira etapa e aprofunda os temas abordados.

Inscrições podem ser feitas pelo e-mail  ou pelo telefone 
3594-9162, ramal 229. Não há custo, nem para os servidores, nem para as entidades. Mais 
informações no blog: .

vivamais@ipasemnh.com.br

www.ipasemnh.com.br/vivamais

Representantes do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de 
Dourados (PreviD-MS) visitaram o Ipasem-NH em novembro do ano passado com o 
intuito de buscar informações sobre aplicações e a área da Assistência. Na foto (esq. 
para dir.): representante do Conselho Curador do PreviD, Albino Zanoela; o Gestor 
Público do Ipasem, Nicolás Goeckler Alves; o Conselheiro Fiscal do PreviD, Antônio 
Marcos Marques; a Coordenadora de Contabilidade e Finanças do Ipasem, Laura 
Alves; o Diretor de Administração do Ipasem, Geraldo de Araújo; a Diretora-
Presidente do Ipasem, Eneida Genehr; o Diretor Financeiro do PreviD, Eleandro 
Miqueletti; e a contadora do PreviD Andrea Bonatto.
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Norma Moreira - 01/11
Salete Santana - 01/11
Marlene Melo - 04/11

Maria Fernandes - 11/11
José Arno Reinher - 18/11
Lilian de Castro - 25/11
Maria Moraes - 25/11

Maria de Souza - 25/11

Rosa Amelia Moreira - 25/11
Rosalvo Marcelino - 25/11
Valkiria de Aguiar  25/11
Carina Barbosa - 23/12

Fatima de Andrade - 23/12
Jaqueline Zirbes - 23/12
Lazaro Antonio - 23/12

Maria Costa - 23/12
Mariane  Santos - 23/12
Marisle Zarth - 23/12

Rosangela Bruxel - 23/12
Salete Strack - 23/12

Sonia das Dores - 23/12
Ingrid Averbeck - 24/12

Viva Mais na TV - O segundo 
programete gravado pelo projeto 
Viva Mais em parceria com a TV 
Câmara NH já está no ar na TV 
Câmara NH (Canal 16 da Net) e 
pode ser acessado do canal do 
YouTube do Ipasem/NH ou no 
Blog do Viva Mais. As fonoau-
diólogas Carolina Fonseca e 
Kely Krumenan mostram 
exercícios de aquecimento e 
desaquecimento vocal. 

Continua...

Aposentadoria por Invalidez Permanente: 
Devida ao segurado que for considerado incapaz para o serviço público municipal por junta médica do órgão 
de perícia médica do Município.
Base Legal Constitucional: Art. 40, § 1°, inciso I, e II da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 41/03. Lei Federal n° 10.887/2004.
Cálculo dos Proventos: a) Regra: Proporcionais ao tempo de contribuição, em relação à media das maiores 
remunerações que serviram de base para a contribuição previdenciária ao RPPS ou aos demais regimes 
previdenciários, inclusive o Regime Geral, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, apurado a 
partir de julho de 1994, atualizados pelo INPC.
b) Exceção: Doença grave definida em Lei - Proventos Integrais

Aposentadoria Compulsória por Limite de Idade (70 anos):
Base Legal Constitucional: Art. 40, §§ 1°, II e 3° da CF, com redação dada pelas ECs 20/98 e 41/03. Lei Federal 
n° 10.887/2004.
Reajustes: Não há paridade assegurada em relação aos ativos. Somente assegurado reajuste para preservar 
o valor real dos proventos, cujos critérios serão estabelecidos em lei.
Cálculo dos proventos: Proporcionais ao tempo de contribuição, em relação à média das maiores 
remunerações que serviram de base para a contribuição previdenciária ao RPPS ou aos demais regimes 
previdenciários, inclusive o Regime Geral, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, apurado a 
partir de julho de 1994, atualizados pelo INPC.

Pensões Concedidas
Segurado: Edenildo da Silva
Dependente: Delcia da Silva

Data: 05/11
Segurado: José da Costa

Dependente: Cleni da Costa
Data: 16/11

Segurado: José da Silva
Dependente: Maria Rosa Silva

Data: 28/11

Instituto de Previdência de Dourados conhece trabalho do Ipasem-NH

http://vivamais@ipasemnh.com.br
http://www.ipasemnh.com.br/vivamais

