
 

 

  
 

EDIÇÃO Nº 19 – MAIO/2020 
 
IMPORTÄNCIA DA ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E BENEFICIÁRIOS E DA 

REGULARIDADE NOS PAGAMENTOS 
 
Seguem informações importantes aos participantes e assistidos da SIAS: 
 
Celular e E-mail 
A SIAS divulga periodicamente comunicados importantes, por e-mail, SMS e portal, sobre 
assuntos previdenciários e assistenciais, dentre outros. Para que o participante e assistido 
não deixe de receber nenhuma dessas informações, importante manter seus dados 
cadastrais sempre atualizados na SIAS. É fundamental informar um número de celular 
e e-mail de uma conta pessoal, já que as contas empresariais costumam ter um rígido 
sistema anti-spam.   
 
Designação de beneficiário(s) 
Os participantes e assistidos devem manter atualizada na SIAS a designação de 
beneficiário(s). Em não havendo dependente(s) previdenciario(s), isso é muito importante 
para o correto pagamento de eventual benefício deixado pelo Titular à(s) pessoa(as) 
indicada(s), evitando-se, também, a necessidade de expedição de alvará judicial.  
 
Pagamentos em dia 
Reforçamos, também, a importância de o participante manter em dia o pagamento da 
contribuição previdenciária do plano de benefícios em que estiver inscrito, evitando o 
cancelamento da inscrição no respectivo plano previdenciário e, consequentemente, nos 
serviços assistenciais em que estiver vinculado. 
 
Contracheque 
Verifique mensalmente em seu contracheque o desconto da contribuição previdenciária 
ao plano a que está inscrito, ou, se for o caso, o recebimento do boleto com vencimento 
no quinto dia útil. Não habendo o desconto ou não recebendo o boleto, informe 
imediatamente à SIAS para regularizar o assunto. 
 
Espaço do Participante 
Para conferir e atualizar os seus dados, conferir os dependentes cadastrados, acessar 
segunda via de boleto, extrato de contribuições, Informe de Contribuições, entre outras 
informações, acesse o Espaço do Participante (www.sias.net.br). Para primeiro acesso, 
clique em “cadastre-se”. Caso tenha esquecido sua senha, clique em “nova senha”. Informe 
CPF, data de nascimento, o Código de Verificação abaixo, e crie sua senha.  
Código de Verificação: [CODPES] 
 
A Central de Atendimento da SIAS permanece à disposição dos participantes e assistidos. 
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COMUNICA 

Central de Atendimento SIAS 

De segunda a sexta, das 10 às 16 horas 

Rua do Carmo, 11, 6º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP.: 20011-020 

www.sias.org.br – CONTATO 

 facebook.com/siasbrasil 

http://www.sias.net.br/

