
110 anos do maior patrimônio da Família

Militar Mineira

"Inicio essa reflexão um pouco diferente do de costume, mas acredito que não será um grande
problema, pois em 110 anos é preciso inovar. Assim, saúdo aqueles que contribuem para que o
IPSM seja referência em acolhimento, assistência e proteção social: os nossos colaboradores.
Vocês, que hoje compõem a nossa equipe, e todos aqueles que já passaram por nossa história, são
os responsáveis pela longevidade e excelência desta instituição. 

Parabenizo também os nossos pensionistas, razão de ser do IPSM. Motivo primeiro que, já em 1903,
fez nascer em um grupo de militares a ideia de formar uma ‘Sociedade de Amparo à Família
Miliciana’. Nossas congratulações a todos.

Celebrar 110 anos do IPSM é, principalmente, honrar todos os que pensaram, idealizaram,
implementaram, construíram e fizeram crescer o que hoje considero o maior patrimônio da Família
Militar Mineira.

Criado em 19 de setembro de 1911 – com o nome de Caixa Beneficente da Força Pública de Minas
Gerais –, o IPSM nasceu com a missão de prover a subsistência das famílias dos militares que
falecessem, e hoje abriga atividades que incluem benefícios previdenciários e de assistência à
saúde. Desde a sua criação, muita história foi vivida por todos aqueles que por aqui passaram.
Atualmente, nosso modelo de gestão, sustentabilidade institucional e modernização dos serviços
fazem com que o Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais seja tomado
como exemplo por várias coirmãs de outras unidades de federação. 

Neste aniversário, vamos reverenciar o passado, analisar o presente e fazer uma projeção para o
futuro, observando as histórias que contam nossa história e adequando os caminhos do IPSM aos
desafios que se apresentam. Vida longa ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares de
Minas Gerais! Parabéns, IPSM pelos 110 anos de história!"
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 Belo Horizonte, 17 de setembro de 2021.


