
 
 
 
 
 
 
  
 

EDIÇÃO Nº 59 – DEZEMBRO/2017 
 

ALTERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DO PREVSIAS 
 
Conforme estabelecido no Regulamento do Plano PrevSIAS, a unidade previdenciária (UP) será 
reajustada em janeiro. O reajuste será de 1,95% (INPC acumulado de dezembro/2016 a 
novembro/2017), passando a cota mínima da UP para R$ 72,42 (setenta e dois reais e quarenta e 
dois centavos).  
 
O PrevSIAS é um plano de previdência complementar instituído pela AFUSI e administrado pela 
SIAS, sendo da modalidade Contribuição Definida no qual o participante escolhe o valor da 
contribuição mensal obrigatória para constituir uma reserva individual que será usufruída no futuro. 
Poderão também ser feitas contribuições extraordinárias.  
 
Podem se inscrever no PrevSIAS:  
 
I. Servidores, ex-servidores e aposentados, do quadro permanente ou temporário, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 
II. Funcionários, ex-funcionários e aposentados da Sociedade Ibgeana de Assistência do e 
Seguridade - SIAS; 
III. Os irmãos, ascendentes, descendentes e cônjuges das pessoas mencionadas nos itens I e II; e 
IV. Os cônjuges dos irmãos, dos ascendentes e dos descendentes das pessoas mencionadas nos 
itens I e II. 
 
Veja algumas vantagens do PrevSIAS: 
 
• Complementação da aposentadoria;  
• Investimento rentável do dinheiro, como em uma poupança, visando o resgate futuro; 
• Maior rendimento: os resultados dos investimentos (“lucro”) são revertidos integralmente para 

os participantes e assistidos; 
• Abatimento no Imposto de Renda (IR): as contribuições para o PrevSIAS podem ser abatidas 

da base de cálculo do Imposto de Renda, em até 12% da renda bruta, observadas normas da 
RFB; 

• Acesso a Planos Médico-Hospitalar, Odontológico e de Emergências Médicas, Seguro de Vida 
e de Veículos, disponibilizados pela SIAS por meio de operadoras externas, com preços e 
condições mais atrativas que as do mercado. 

 
Para informações sobre o plano e como aderir, acesse:  
http://www.sias.org.br/prevsias/index.html  
  
A Central de Atendimento permanece à disposição para maiores esclarecimentos. 
 

RJ, 21 de dezembro de 2017. 
DIRETORIA EXECUTIVA 

 
Canais de Atendimento SIAS  

Rua do Carmo, 11, 6º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP.: 20011-020 
Atendimento de segunda a sexta das 10 às 16 horas 
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