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Editorial
Expediente

O primeiro semestre de 2019 foi muito importante para a
SIAS. Além da comemoração dos 40 anos de existência,
também ocorreu a eleição para os novos membros dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal.

CONSELHO DELIBERATIVO
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Paula Dias Azevedo (Presidente)
Maria Antônia Esteves da Siva
Carlos Cesar Bittencourt Sobral
Maria Aparecida de Almeida Valadares
Jorge Pinto Gomes
Nadir Alves Barbosa Ribeiro

Nessa edição da SIAS Notícias, você poderá conhecer
um pouco mais da história da SIAS nesses 40 anos de
trajetória.
Conheça também as chapas que estavam aptas para
serem votadas na Eleição dos novos Conselheiros.
Você também terá acesso ao RAI de 2018, aprovação
das Demonstrações Contábeis e Plano de Custeio,
informações sobre Portabilidade de Planos de Saúde e
muito mais!

Suplentes:
Rúbia Francisca Silva Lenza
Edson Roberto Vieira
Josimara Martins Dias Nonato
Carlos Alberto Corrêa Castro Junior

SIAS, há 40 anos presente no seu futuro.
Boa Leitura!

CONSELHO FISCAL
Titulares:
Maria do Socorro Pacheco de Pinho
Idília Marques Pereira
Francisco José Moreira Lopes
Lauro Pimentel Junior
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Curtinhas
RAI 2018

Atualização Cadastral

Desde abril, está disponível no site da SIAS (www.sias.
org.br) o Relatório Anual de Informações (RAI) relativo
ao exercício de 2018, contendo dados e informações
da SIAS a respeito de resultados, patrimônio,
demonstrações contábeis, administrativas, financeiras,
de investimentos e atuariais, pareceres e resumo das
políticas de investimento.

É fundamental ter um endereço de e-mail e um
número de celular cadastrados para receber os
comunicados da SIAS que são enviados por e-mail e
SMS. E, em caso de aposentadoria, não se esqueça de
atualizar o seu cadastro na SIAS, retirando o e-mail
corporativo e incluindo um pessoal, caso ainda não
tenha.

Acesse aqui para ler agora o RAI 2018.

Vale lembrar que a atualização cadastral feita no IBGE
precisa ser feita também na SIAS. Os dados não são
repassados automaticamente para o sistema da SIAS.

Reajuste Contratual ODONTOPREV

Facebook SIAS

A partir de junho/2019 passou a vigorar a nova tabela
de mensalidades do plano odontológico (OdontoPrev),
considerando o reajuste anual de 1,86% referente ao
período de abril/2018 a março/2019. Confira abaixo os
novos valores das mensalidades:

Na Fan Page da SIAS no Facebook você encontra
novidades da SIAS e ainda pode tirar dúvidas! Não
deixe de conferir: www.facebook.com/SIASBrasil.

Plano Integral Card: R$ R$ 22,92
Plano Superior Card: R$ 59,44
Plano Master Card: R$ 89,26
Os participantes e assistidos da SIAS que desejarem
aderir à Odontoprev devem acessar www.sias.org.br/
home/servicos/ onde estão disponíveis o formulário
de adesão e mais informações sobre os planos.
Importante: Os requerimentos de adesão recebidos
na SIAS/MAPMA até o dia 15 de cada mês serão
processados para o 1º dia útil do mês subsequente.

Pagamento de Benefícios
Confira abaixo as datas previstas para o pagamento
dos benefícios previdenciários concedidos pela SIAS
para os próximos meses de 2019:

Video Comemorativo 40 anos SIAS
Assista ao vídeo comemorativo dos 40 anos da SIAS!

ABRIL

DIA 19 - SEXTA-FEIRA

MAIO

DIA 21 - TERÇA-FEIRA

JUNHO

DIA 21 - SEXTA-FEIRA

JULHO

DIA 22 - SEGUNDA-FEIRA

AGOSTO
SETEMBRO			
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DIA 21 - QUARTA-FEIRA
DIA 20 - SEXTA-FEIRA

OUTUBRO		

DIA 21 - SEGUNDA-FEIRA

NOVEMBRO		

DIA 21 - QUINTA-FEIRA

DEZEMBRO			

DIA 20 - SEXTA-FEIRA

ABONO ANUAL		

DIA 20 - SEXTA-FEIRA

40 ANOS
DA SIAS

e pensão (Plano CLT), garantindo pagamento mensal
de benefícios para cerca de 520 assistidos. Além disso,
encontra-se aberto para adesões o PrevSIAS, plano
instituído e de contribuição definida com 5 anos
de existência e mais de 1.000 participantes, entre
servidores e ex-servidores do IBGE, funcionários e exfuncionários da SIAS e seus familiares.

No dia 29 de maio, a SIAS completou 40 anos de
existência!
Criada por iniciativa de servidores do IBGE,
originariamente para atuar na Campanha Ibgeana
contra a Tuberculose (1950), a SIAS passou a operar
no segmento de previdência complementar em 1979,
com o objetivo de administrar plano de benefícios
para complementar a aposentadoria dos empregados
do IBGE, então vinculados ao regime CLT, e seus
beneficiários.

Os participantes e assistidos da SIAS também têm à
disposição serviços assistenciais como plano médicohospitalar, odontológico, seguro de vida, emergências
médicas e seguro de automóveis com preços mais
atrativos que os de mercado, oferecidos por meio
de renomadas operadoras/seguradoras contratadas.
Hoje são mais de 10.000 vidas inscritas.

A Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade SIAS teve suas atividades iniciadas em 29/05/1979, nos
termos da Resolução IBGE R. PR-10/79, de 16/05/79.
Pela Portaria nº 1.474, de 11/04/1979, o Ministro da
Previdência e Assistência Social aprovou o primeiro
Estatuto da SIAS, bem como o seu funcionamento,
conforme publicação no Diário Oficial da União de
abril de 1979.

Após 40 anos de história, a SIAS permanece com
o compromisso de buscar novidades e melhorias,
atuando para a maior satisfação de seus participantes
e assistidos que confiaram e confiam na missão da
SIAS. Muito obrigado a participantes, assistidos,
beneficiários, IBGE, prestadores de serviços e a todos
aqueles que estão ao lado da SIAS para que ela possa
cumprir a sua missão!

Atualmente a SIAS administra plano de benefícios de
aposentadoria por invalidez e pecúlio (Plano RJU) para
cerca de 6.500 servidores ativos do IBGE e aposentados
pelo Regime Jurídico Único, pagando mensalmente
benefícios de aposentadoria por invalidez e pensão
para cerca de 250 assistidos. Aos servidores do IBGE
aposentados pelo regime CLT, a SIAS mantém plano
de benefícios de complementação de aposentadoria

SIAS, há 40 anos presente no seu futuro!
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VOTAÇÃO PARA
OS CONSELHOS
DELIBERATIVO E FISCAL
A votação para os novos membros dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da SIAS ocorreu de 24/06 a
28/06/2019.

Chapa 2
Nadir Alves Barbosa Ribeiro (Titular)
Vilma da Rocha Quintanilha (Suplente)

Os participantes e assistidos da SIAS que estavam
regularmente inscritos até 31/03/2019 e plenamente
adimplentes com a SIAS, quanto às contribuições para
os planos de benefícios e as parcelas de empréstimo,
puderam votar (se maiores de 16 anos) nos órgãos
estatutários da SIAS:

Conselho Fiscal

•

Conselho Deliberativo: 2 (duas) vagas de titular e
2 (duas) de suplente; ou

•

Conselho Fiscal: 1 (uma) vaga de titular e 1 (uma)
de suplente.

Foi disponibilizado um link para a votação eletrônica
e a senha de acesso foi enviada pelos correios. As
cédulas entregues nas agências dos Correios foram
aceitas se postadas em envelope lacrado, até às 17
horas do dia 28/06/2019 (horário de Brasília-DF).

Chapa Única
Jorge Pinto Gomes (Titular)
Carlos Alberto Correa e Castro Junior (Suplente)

Conselho Deliberativo

A Comissão Eleitoral, em atenção ao Regulamento,
divulgou as propagandas recebidas dos candidatos. A
síntese curricular dos candidatos e outras informações
estão disponíveis em www.rzc-is.com.br/sias2019/
https/votacao.cfm.

Chapa 1
Maria do Socorro Pacheco de Pinho (Titular)
Vilma da Rocha Quintanilha (Suplente)

Conforme o cronograma eleitoral, a apuração dos
votos ocorrerá em 09/07, com a posterior divulgação e
homologação do resultado.

Conforme a homologação das inscrições divulgada
em 06/06/2019, estavam aptas a serem votadas as
seguintes chapas:
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APROVAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Aprovação das Demonstrações Contábeis
Conforme SIAS Comunica nº 11, o Conselho Deliberativo da SIAS, em reunião ocorrida nos dias 28 e 29/3/2019,
com base em pareceres de Auditoria Externa Independente, da Consultoria Atuarial, do Conselho Fiscal da SIAS
e na prestação de contas da Diretoria Executiva, aprovou as Demonstrações Contábeis da SIAS relativas ao
exercício de 2018.
Desde abril, está disponível no site da SIAS (www.sias.org.br) o Relatório Anual de Informações – RAI 2018, que
explicita essas informações.
Destacamos, ainda, que o Conselho Deliberativo, na mesma reunião, em exame dos resultados das Reavaliações
Atuariais 2018 dos Planos de Benefícios administrados pela SIAS, aprovou o custeio dos referidos Planos para o
ano de 2019, a viger a partir do mês de abril. Detalhes das Reavaliações Atuariais 2018 e dos Planos de Custeio
2019 estão contidos nos Relatórios e Demonstrações Atuariais disponíveis para consulta no site da SIAS, aba
“Institucional” sub-aba “Relatórios” (www.sias.org.br/home/institucional/).
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SIAS em números - Abril a Junho de 2019
retornos consideráveis em longo prazo, é composta
por Cotas de Fundos de Investimentos em Ações, nas
categorias, “Valor”, “Índice Ativo”, “Ações Indexado” e
“Ações Livre”, obtendo uma rentabilidade acumulada
de 16,23% no período, contra um Ibovespa no mesmo
período de 14,88%. Destaca-se o período turbulento
no qual o país se encontra, não só pela indefinição
sobre a Reforma da Previdência, mas também por
questões políticas e externas, refletindo no retorno do
segmento de Renda Variável, mais sensível e volátil do
que os demais segmentos.

A carteira de investimentos dos recursos dos planos
administrados pela SIAS acumulou em 2019, até
junho, rentabilidade global de 6,07%, superior à meta
atuarial dos planos de benefícios, equivalente a 5,23%
(INPC + 5,5%).
O resultado global reflete a alocação de uma carteira
concentrada em títulos de Renda Fixa classificados
contabilmente como “mantidos até o vencimento”
(curva do papel), com taxa média superior à da meta
atuarial dos planos de benefícios, e aproximadamente
19,47% dos recursos alocados em fundos de
investimentos dos segmentos “Renda Variável”
e “Multimercados Estruturados”. A carteira de
investimentos dos recursos administrados pela SIAS
encerrou o segundo trimestre de 2019 acumulando
o montante aproximado de R$ 137,95 milhões,
assim distribuídos entre os segmentos de aplicação,
aproximadamente:

A carteira de Investimentos Estruturados representa
10,44% da totalidade dos investimentos, e é composta
por Cotas em Fundo de Investimentos de Condomínio
Aberto, obtendo rentabilidade acumulada de 4,51%
no ano. A carteira de Empréstimos a Participantes e
Assistidos acumulou uma rentabilidade de -2,36% no
ano, e representa 0,13% do total dos investimentos
contemplando somente o saldo das parcelas a
receber de seus mutuários deduzidos das provisões
(inadimplência), uma vez que as concessões estão
suspensas desde 2009. A carteira de imóveis possui
apenas o registro contábil de direitos a receber de
alienações anteriores.

Renda Fixa – R$ 109,24 milhões; Renda Variável – R$
12,45 milhões; Investimentos Estruturados – R$ 14,40
milhões; Empréstimos – R$ 176 mil; Imóveis – R$
55,6 mil; Outros (IR a Recuperar) – R$ 1,56 milhões;
Disponíveis – R$ 63,97 mil.
A carteira de Renda Fixa, representando 79,2% do
total dos investimentos, é composta por Títulos
Públicos Federais indexados à inflação (IPCA), Letras
Financeiras emitidas por instituições financeiras de
grande porte que possuem baixo risco de crédito (Itaú
e Bradesco) e por Cotas de Fundos de Investimentos
de Condomínio Aberto, obtendo uma rentabilidade
acumulada de 5,26% no ano. Na Renda Variável,
representando 9,03 % do total dos investimentos
no final de março de 2019, a carteira, com objetivo de
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BALANCETE

Posição em Jun/2019

BENEFÍCIOS PAGOS

Posição em Jun/2019

EXPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES

PARTICIPANTES

Posição em Jun/2019

Plano CLT - 502

Plano RJU - 6.472

ATIVOS - 12
ASSISTIDOS - 97
BENEFICIÁRIOS - 393

ATIVOS - 6.217
ASSISTIDOS - 203
BENEFICIÁRIOS - 52

Plano PREVSIAS - 1.027
ATIVOS - 1027
ASSISTIDOS - 0
BENEFICIÁRIOS - 0

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
ATENDIMENTOS POR TELEFONE:
ATENDIMENTOS POR E-MAIL:
ATENDIMENTOS PRESENCIAIS:
OUTROS:

Posição em
Jun/2019

977

1.703
558

574
TOTAL:

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE (EM %)

3.812

Últimos 3 anos

SIAS em números - Abril a Junho de 2019
DICAS DE SAÚDE
PARA O INVERNO

Estamos no auge da estação mais fria do ano e alguns cuidados são essenciais para evitar doenças e outras
condições comuns das baixas temperaturas.
Basta que o frio chegue em algumas regiões do Brasil para que alguns problemas de saúde comecem a se
manifestar. No inverno, além dos termômetros estarem comumente em queda, o tempo seco, o aumento
dos índices de poluição e as mudanças bruscas de temperatura são inimigos até de quem não tem nenhuma
doença crônica.
Não são apenas os corriqueiros resfriados que costumam atrapalhar o dia a dia das pessoas nessa época do ano.
Doenças respiratórias e cardiovasculares surgem com maior frequência. A pele também é afetada e dá motivo
para buscar atendimento médico.
Agir preventivamente é essencial para combater as doenças de inverno. De maneira geral, os especialistas
recomendam ter uma alimentação equilibrada e rica em vegetais, não esquecer de ingerir água mesmo sem
que a sede se manifeste, manter-se agasalhado e praticar atividade física regularmente.
Conheça melhor os principais riscos à saúde e veja o que é possível fazer para se cuidar nesses meses mais
gelados:
Doenças respiratórias: Gripes e resfriados costumam aparecer mais nessa época. É quando as pessoas se
concentram mais em ambientes fechados, o que favorece a circulação de vírus, entre eles, o Influenza. O que
pode parecer algo simples de se tratar, pode evoluir para problemas mais graves, como a pneumonia. Além
de se vacinar contra a gripe anualmente, sobretudo as populações de risco (como idosos e crianças pequenas),
alguns cuidados são recomendados pelos médicos. O mais comum e simples de se praticar é lavar as mãos
frequentemente, sobretudo após tocar em corrimões, maçanetas, catracas e outros objetos em que muitas
pessoas costumam segurar, pois o vírus permanece vivo por até 10 horas.
9

Dicas de Saúde Para o Inverno.

Apesar de não ser transmissível, a rinite alérgica também costuma incomodar bastante no inverno devido ao
aumento de poeira e da poluição. Cuidados preventivos, como lavar o nariz com soro diversas vezes ao dia
e evitar contato com agentes das causas alérgicas, por exemplo, o pó que se acumula dentro de casa, são
essenciais.
Doenças cardiovasculares: As baixas temperaturas favorecem a contração dos vasos sanguíneos, que é a
chamada de vasoconstrição. Com a dificuldade da circulação sanguínea e da chegada do sangue ao coração,
podem ocorrer a angina, que é caracterizada por dor torácica, e o infarto. Segundo o Instituto Nacional de
Cardiologia, os índices de infarto aumentam até 30% nos dias mais gelados.
A exposição ao frio também faz aumentar a pressão arterial e as concentrações de fibrinogênio, que estão
relacionados à trombose. Pacientes portadores de aterosclerose, precisam de cuidado redobrado. Manter a
pressão arterial sob controle, tomar água frequentemente, se exercitar com regularidade e manter-se bem
agasalhado são orientações importantes para prevenir esses problemas.
Doenças dermatológicas: Não é apenas ressecamento que o frio causa à pele. Algumas doenças dermatológicas
costumam incomodar no inverno. É o caso da dermatite seborreica, popularmente conhecida como caspa.
A temperatura quente do chuveiro faz as glândulas sebáceas da pele produzirem mais oleosidade e,
consequentemente, surgem a coceira e a caspa. As indicações médicas para combater o problema são lavar
o cabelo diariamente e com água morna. É comum, ainda, a dermatite atópica, caracterizada por coceira,
vermelhidão e descamação da pele. Banho morno e o uso regular de hidratante podem preveni-la.
Fonte: Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Cardiologia, Hospital Israelita Albert Einstein (SP) e Sociedade
Brasileira de Dermatologia.
Disponível em: /www.unimed.coop.br/viver-bem/saude-em-pauta/dicas-de-saude-para-o-inverno

Novas Regras de Portabilidade
dos Planos de Saúde
Começaram a valer no dia 03/06/2019 as novas regras de portabilidade de carências dos planos de saúde
determinadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A partir de agora, os beneficiários de planos
coletivos empresariais também poderão mudar de plano ou de operadora sem cumprir carência. Acesse a
Resolução Normativa nº 438.
Para realizar a portabilidade de carências, o beneficiário deve consultar os planos compatíveis com o atual.
As novas regras permitem aumentar a cobertura do plano, mas mantêm a exigência de compatibilidade de
preço na maior parte dos casos. É possível consultar os planos compatíveis por meio do Guia ANS de Planos de
Saúde, ferramenta disponível na página da Agência. A ANS preparou também uma cartilha com informações
importantes sobre o tema. Acesse a cartilha de Portabilidade de Carências.
Clique aqui para acessar o Perguntas e Respostas sobre o assunto e outras informações disponíveis no site da
ANS.
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