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Continuação: O que a Previdência lhe oferece?

Com dinâmicas diferenciadas e o foco 
voltado para a prevenção o Projeto Viva 
Mais Para Aposentados reiniciou suas 
atividades no dia 26 de fevereiro.  

Conforme o coordenador do Projeto, Luiz 
Carlos Teixeira Bohrer, a primeira oficina 
teve uma ótima aceitação e a perspectiva é 
continuar trabalhando com dinâmicas em 
grupo e temáticas específicas para este 
público. 

Serão encontros mensais, 
com oficinas que levarão 
informações de prevenção 
e conscientização nas mais 
variadas áreas da saúde, 
sempre em busca de uma 
melhor qualidade de vida.

Além da oportunidade de 
ampliar o conhecimento 
sobre questões da nossa 
saúde física e mental, 
participar destes encontros 
mensais também nos 
possibilita interagir e fazer 
novos amigos.

Informações no site 
www.ipasemnh.com.br ou 
no blog 

.
www.ipasemnh.com.br/viva
mais

Contribuição Previdenciária sobre a Aposentadoria
  
A incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de benefício de aposentadoria 
é decorrente de determinação constitucional.
Emenda Constitucional n° 41/03: Alíquota de 11% sobre o valor que ultrapassa o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral, ou seja, em valores de janeiro de 2014, incide 
contribuições sobre o valor do benefício que ultrapassa a R$ 4.390,24 (dois mil, oitocentos e um reais com 
oitenta e dois centavos).

Informações complementares

Os servidores têm direito adquirido de se aposentar com base nas hipóteses da redação original da art. 40 
da Constituição Federal, bem como com base nas regras da Emenda Constitucional n° 20/98, desde que 
tenham implementado tempo de contribuição necessário para a aposentadoria à época de vigência dos 
referidos mandamentos constitucionais. O Valor dos proventos não poderá superar o valor da última 
remuneração do servidor enquanto ativo. Se isso ocorrer, considera-se, para fins de fixação do provento, a 
ultima remuneração.

O projeto Viva Mais estará presente no 
dia 19 de março, às 14h30, no encontro do 
Grupo de Aposentados do Grêmio 
Sindicato dos Funcionários Municipais 
(GSFM). 

Os próximos encontros serão divulgados 
no decorrer das atividades, no Blog do Viva 
Mais e no Site do Ipasem-NH.

Próximos encontros



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Sempre preocupado com a prevenção, o Ipasem-NH mantém 
projetos e grupos de apoio destinados 

que têm também como objetivo a busca por uma 
melhor qualidade de vida. Neste informativo, você poderá obter 
informações sobre estas atividades desenvolvidas pelos nossos 
colaboradores.

O Viva Mais, que neste ano teve ações durante as férias no 
Centro Administrativo, volta com seus encontros nas escolas, 
órgãos e autarquias municipais. Além destas palestras, os 
profissionais também desenvolvem o Viva Mais Para Aposentados, 
com dinâmicas pensadas especialmente para este público. Confira 
a data do próximo encontro e participe.

Os segurados também contam com o retorno da Quiropraxia e  
com mais um Grupo de Preparação para a Aposentadoria. 
Participe! Confira também o talento do Cantinho do Segurado.

Espero que gostem...

aos seus segurados e 
dependentes 
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EXPEDIENTE:

A partir de agora está disponível 
no site do Ipasem-NH (www.ipa-
semnh.com.br) um link com infor-
mações sobre Investimentos 
Financeiros. Ele pode ser acessado 
no lado esquerdo da página na parte 
inferior da barra de navegação.

Nele encontram-se a Política 
Anual de Investimentos, informa-
ções sobre  movimentações finance-
iras do mês, os dias e horas das 
reuniões dos Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal e do Comitê de Inves-
timentos, bem como sua nominata. 

Site conta com link sobre Investimentos
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Também pode ser acessado pelo link 
os requisitos para credenciamento de 
Instituições Financeiras recebedoras 
de recursos do Ipasem-NH, além do 
desempenho e rentabilidade dos 
investimentos financeiros. 

O Gestor Público do Instituto, 
Nicolás Goeckler Alves destaca que 
é de extrema importância que essas 
informações fiquem disponíveis para 
todos segurados e público em geral, 
pois além da transparência, possibili-
ta o acompanhamento da gestão dos 
recursos do Instituto.

Auxílio Funeral

O familiar do segurado titular tem direito ao Auxílio-Funeral, o qual foi publicado no dia 21/12/2013, 
como Lei Complementar nº 2659/2013 e regulamentado pela Resolução nº 02/2014 do Instituto.

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$ 3.173,36, conforme o 
valor da URM do ano de 2014.

O requerimento do reembolso deverá ser feito por familiar (consanguíneo ou afinidade), cônjuge ou 
companheiro (a) do servidor falecido, que  deverá se dirigir ao setor de Protocolo do Ipasem-NH e apresen-
tar atestado de óbito, Nota Fiscal onde conste a despesa com sepultamento e comprovação documental do 
vínculo do parentesco. Ocorrendo  a hipótese de existência de dependentes do segurado inscritos no 
Instituto, estes terão preferência para o reembolso das despesas.

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

O que a Assistência lhe oferece?

Importante

Somente terão direito ao Auxílio-Funeral os familiares do titular que contribui 
para a Assistência.



Atendimentos de 
Quiropraxia são retomados

Os segurados e dependentes do Ipasem-NH já podem 
agendar seus atendimentos de Quiropraxia durante o primei-
ro semestre. O serviço, sem incidência de coparticipação, é 
realizado por formandos do curso de Quiropraxia da Feevale, 
acompanhados e orientados por professores.

A Quiropraxia auxilia na diminuição de desconfortos 
comuns causados por tensão e distúrbios da coluna vertebral 
e articulações.

As sessões são realizadas durante o semestre letivo dos 
estudantes, por este motivo, dias e horários de atendimento 
variam. 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.
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Vera Welter da Rosa é 
servidora pública aposen-
tada e trabalhou durante 26 
anos na Diretoria de 
Compras e Licitações da 
P r e f e i t u r a  d e  N o v o  
Hamburgo. Reconhecida 
pela dedicação prestada na 
administração municipal, 
ela também é conhecida 
pela carreira artística.

Vera é artista plástica e 
se dedica à arte da pintura 
desde os 12 anos. “Meu 
primeiro quadro eu fiz em 
uma lixa de fogão à lenha e, 
nesta época recebi muito 
incentivo de meu profes-
sor. Hoje minha família e 
meus amigos sempre me 
prestigiam”, destaca. 

Com o tempo Vera fez 
vários cursos de aperfeiço-
amento e há 17 anos fez sua 
primeira aquarela, passan-
do depois para as telas. 
Suas obras já foram 
e x p o s t a s  n o  E s p a ç o  
Cultural Albano Hartz, na 
Prefeitura e também na 
recepção do Ipasem-NH.

A inspiração vem da 
natureza, principalmente 
das flores, onde explora as 
cores laranja, vermelho e 

Cantinho do 
Segurado

Por Vera Welter da Rosa

Foto: Paulo Barcelos

13º salário Dia da Mulher
In fo rmamos  que  a  

primeira parcela do 13º 
salário de 2014 será deposi-
tada para os aposentados e 
pensionistas do Instituto no 
dia 18 de julho. 

A Direção e colaboradores 
do Ipasem-NH parabeniza a 
todas as mulheres pela 
passagem do Dia Inter-
nacional da Mulher, no dia 8 
de março.

Horários

Terças-feiras -  das 13h30 às 17 horas

Quintas-feiras - das 13h30 às 17 horas

amarelo.
 Para Vera a arte proporcio-

na equilíbrio emocional. “A 
arte faz bem para quem produz 
e também de quem aprecia as 
obras de artes”, comenta.

Clínica Médica do Ipasem-NH
 
Horário: De Segunda a Sexta-feira, das 7h30 às 19 horas (atendimento médico das 8 horas às 18h45) 

 
Serviços oferecidos: 
- Consulta com clínico geral;
- Encaminhamento para serviço ambulatorial;
- Encaminhamento para especialista;
- Encaminhamento para Fisioterapia;
- Encaminhamento para Centro de Qualidade de Vida (CQV);

Lembre-se: O atendimento realizado na Clínica Médica não tem incidência de Coparticipação

Sobre os encaminhamentos para especialista:
O que são e para que servem as autorizações?
Para realizar exames, consultas e demais procedimentos médicos fora do Ipasem e que não sejam de 
urgência/emergência, é necessário, antes, vir até o Instituto para retirar a autorização de serviços 
médicos. Só com esta autorização em mãos o segurado conseguirá efetuar atendimentos eletivos.



Aposentadorias Concedidas - Janeiro e Fevereiro

Inscrições abertas para o Grupo 
de Preparação Para Aposentadoria

Desfazer-se da rotina e dormir até mais tarde? 
Período de férias prolongadas? Voltar a estudar? 
Estas entre outras dúvidas surgem entre aqueles 
que estão prestes a se aposentar. 

Nesta perspectiva, valorizando o processo de 
aposentadoria e auxiliando na transição, o Ipasem-
NH mantém o Grupo de Preparação para a 
Aposentadoria, que em encontros com acompanha-
mento de psicólogo e assistente social, os participantes compartilham 
experiências e recebem orientações sobre esse novo momento. 

A Diretora-Presidente do Ipasem-NH, Eneida Genehr, destaca que é 
importante a participação do Instituto, auxiliando para o planejamento da 
aposentadoria de forma tranquila e saudável. “É um trabalho preventivo, 
mostrando as possibilidades na nova etapa e de como lidar com ela”, 
destaca. O novo grupo inicia dia 13 de março, às 14h30. Serão 8 encontros 
semanais na Sala 3 do CQV. Serão abordados temas como emoções e 
sentimentos diante da aposentadoria, o novo papel no convívio familiar, 
saúde e qualidade de vida, planejamento financeiro, promoção social e 
projeto de vida.

Se você é segurado ou dependente e está aposentado há pouco ou está 
prestes a se aposentar, participe! As inscrições estão abertas e podem ser 
feitas pelo 3594-9162, ramal 229. Não é cobrada coparticipação.

Representantes da Associação dos Servidores 
Municipais de Bom Princípio (ASSEP-BP) 
visitaram o Ipasem-NH em fevereiro com intuito 
de conhecer a estrutura do Instituto.

Na foto, da esq. para dir.: do Ipasem-NH, a 
Coordenadora de Benefícios e Recursos 
Humanos Silvana Brandalise, o Gestor Público, 
Nicolás Alves, a Coordenadora Jurídica Rosana 
Seger,  Diretora-Presidente Eneida Genehr e o 
Diretor de Administração Geraldo de Araújo; da 
ASSEP-BP: o Presidente Nilton Cardoso 
Custódio, do setor jurídico Nicene Bock, a 
secretária Andréia Regina Neis e a membro do 
Conselho Fiscal Maria Odete Gutheil Steffen.
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Círio Sergio de Avila - 06/01
Celia Mantese Carvalho - 06/01

Vera Regina Cortiana Krieger - 13/01
Elinor Arlete Veit Somensi 17/01
Silvana Moreira Duarte - 22/01

Toni Helena Ody - 03/02
Lilian Elisabet dos Santos - 03/02

Maria Helena Klein Lain - 03/02
Antonio Conceição Pereira da Silva - 04/02

Nargel Norgarete Kirsch - 04/02
Ines Teresinha Kafer Fontoura - 04/02

Alex Pinheiro dos Santos - 07/02
Suzana Maria Machado Schneider - 07/02

Derminda Santos de Souza - 07/02
Amandio Alves Fernandes - 10/02

Percival Gilberto Wassen - 10/02
Cristina Maria Peretto - 10/02

Maria do Carmo Oliveira - 10/02
Vergilina Maciel - 14/02

Suzana Maria Lanzer Eckhard - 17/02
Nara Liege Pedroso - 17/02
Linei de Carvalho - 17/02

Continua...

Associação de Bom 
Princípio conhece o Ipasem

Há um limite do número de consultas médicas que podem ser realizadas?
Sim. Em regra geral, o Ipasem concede uma consulta por mês, com direito a uma re-consulta em até 

15 dias para médico de mesma especialidade. Os casos especiais (ginecologia e oftalmologia para 
consultas mensais, bimensais, por exemplo) é necessário laudo médico. Dentre todos, apenas a 
psiquiatria não admite a re-consulta. 

Lembrando que autorizações para consultas com pediatria, oncologia, psiquiatria e odontologia tem 
validade dentro do mês. As demais autorizações de consulta com especialistas tem 3 meses de validade.

É importante lembrar que exames complexos de alto custo, procedimentos cirúrgicos e internações, 
se não urgentes, levam até 5 dias úteis para serem liberados, já que são avaliados pela Auditoria Médica.

Assistência Odontológica

Atendimento no Ipasem-NH
Serviços  realizados
- Perícia Odontológia obrigatória
- Profilaxia (limpeza e prevenção de placa bacteriana)
- Aplicação de flúor

Em consultórios odontológicos
Demais procedimentos


