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O ano de 2020 começou com desafio desconhecido para 
o mundo todo. Com o surgimento da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), todas as pessoas e empresas 
tiveram que se adaptar à nova realidade.  

A SIAS implantou um Plano de Contingência, para que 
a nova estrutura de trabalho em Home Office atenda a 
todas as demandas, processos e obrigações, o que tem 
sido feito com sucesso desde o dia 17 de março.  

O atendimento presencial na sede da SIAS está suspenso, 
por prazo indeterminado, mas os participantes e 
assistidos continuam podendo contar com a SIAS, mesmo 
no teletrabalho. 

Para a SIAS, nesse momento o mais importante é a 
segurança e saúde de todos: corpo técnico, participantes, 
assitidos e prestadotes de serviço. 

Nessa edição da SIAS Notícias, conheça um pouco mais 
sobre o Plano de Contingência da SIAS, sobre as medidas 
adotadas pela Unimed-Rio e tire dúvidas sobre o novo 
Coronavírus.

Todos juntos no combate
ao novo Coronavírus (Covid-19). 

Cuidem-se! 

Boa leitura! 

Baixe a versão do SIAS Notícias para celular

Instale um leitor de QR Code e aponte a câmera 
do seu celular para acionar a captura do 
código. O aplicativo fará automaticamente o 
download da versão móvel da revista.
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envia representantes à residência de participantes 
e assistidos para realizar nenhum tipo de 
procedimento, como venda de previdência, seguro, 
plano médico-hospitalar, recadastramento ou outras 
situações.  
Os serviços oferecidos pela SIAS são contratados 
pelos participantes e assistidos diretamente via 
Central de Atendimento SIAS ou por meio da 
Mapma, Administradora de Benefícios e Corretora.  

Caso haja a necessidade de contato telefônico da 
SIAS com participante ou assistido, o profissional da 
entidade se identificará previamente. 

Fiquem atentos! 
SIAS disponibiliza número de
atentimento por whatsapp
Visando melhorar o atendimento aos participantes e 
assistidos durante o Plano de Contingência ao novo 
Coronavírus (COVID-19), a SIAS disponibilizou um 
número de Whatsapp para contato:  Whatsapp: (21) 
97459-7918 (somente para mensagens de texto).

O horário de atendimento é o mesmo da Central de 
Atendimento: de segunda à sexta, de 10h às 16h.

Pagamento de Benefícios.
Confira abaixo as datas previstas para o pagamento 
dos benefícios previdenciários concedidos pela SIAS 
para o ano de 2020:

Pagamentos em dia.
Mantenha em dia seus pagamentos (previdência e 
serviços), evitando problemas futuros para você e 
seus beneficiários. Verifique com a SIAS sua situação! 

JANEIRO 21/01 - TERÇA-FEIRA

FEVEREIRO 21/02 - SEXTA-FEIRA

MARÇO 23/03 - SEGUNDA-FEIRA

ABRIL  22/04 - QUARTA-FEIRA

MAIO  21/05 - QUINTA-FEIRA

JUNHO  22/06 - SEGUNDA-FEIRA

JULHO  21/07 – TERÇA-FEIRA

AGOSTO 21/08 – SEXTA-FEIRA

SETEMBRO 21/09 – SEGUNDA-FEIRA

OUTUBRO 21/10 – QUARTA-FEIRA

NOVEMBRO 23/11 – SEGUNDA-FEIRA

DEZEMBRO 21/12 – SEGUNDA-FEIRA

ABONO ANUAL  21/12 – SEGUNDA-FEIRA

Dia do Aposentado
A celebração do Dia do Aposentado realizada pela 
Abrapp e Sindapp no dia 23 de janeiro, em São 
Paulo, reuniu mais de 200 pessoas para homenagear 
os aposentados e aposentadas das associadas. A 
cerimônia contou com entregas de diplomas a 64 
assistidos de entidades fechadas. Sra. Maria Fátima de 
Paula, aposentada do IBGE e assistida da SIAS desde 2008.

Suspensão Temporária do
Recadastramento de Assitidos 
Considerando as recomendações oficiais sobre 
a evolução do novo Coronavírus (COVID-19), 
amplamente divulgadas pelos meios de comunicação,  
o recadastramento dos assistidos da SIAS está suspenso 
por tempo indeterminado. A decisão é preventiva e 
temporária com o intuito de prevenir a transmissão 
do COVID-19, principalmente para os grupos de risco. 
Informaremos assim que o recadastramento voltar 
a ser realizado. Em caso de dúvidas, permanecem 
disponíveis os canais de atendimento da SIAS, dando-
se preferência ao e-mail atendimento@sias.org.br ou 
ao formulário de contato em www.sias.org.br/home/
contato/. 

Unimed-RIO lança página exclusiva de 
orientação sobre novo Coronavírus.
Na luta contra a Covid-19, a informação é uma grande 
aliada. A Unimed-Rio lançou uma página especial 
com informação de confiança e atualizada sobre o 
novo Coronavírus.
Principais dúvidas, mitos e verdade, últimas notícias, 
recomendações, dicas de como agir no dia-a-dia, 
dicas de prevenção e muito mais! 

Acesse www.unimed-rio.com.br/coronavirus.

Assistente Virtual Unimed - Combate ao 
Coronavírus.
A Unimed também lançou um Assistente virtual via 
whatsapp e webchat no combate ao novo coronavírus. 
O recurso oferece orientação online em caso de 
sintomas, além de responder às principais dúvidas 
sobre a doença. O chat está disponível no Hotsite e 
no Whatsapp (11) 2503-1371. 

Atualizaçao Cadastral
Mantenha seus dados cadastrais atualizados na 
SIAS! Informe e-mail e telefone celular para receber 
informações de forma mais rápida! 

ALERTA IMPORTANTE.
Reiteramos alertas anteriores de que a SIAS não 

atendimento@sias.org.br
www.sias.org.br/home/contato/
www.sias.org.br/home/contato/
www.unimed-rio.com.br/coronavirus
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PLANO DE CONTINGÊNCIA SIAS
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

O atendimento presencial na sede da SIAS está 
suspenso, por prazo indeterminado, em virtude da 
implementação, desde 17 de março, do regime de 
teletrabalho da equipe da SIAS (home office), como 
parte do Plano de Contingência para prevenção e 
proteção à Pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), 
instaurado pela entidade em observância às 
recomendações do Ministério da Saúde, do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura do 
Município do Rio de Janeiro.

Todas os requerimentos ou solicitações de 
participantes, assistidos e beneficiários deverão 
ser encaminhados aos canais de atendimento 
anteriormente divulgados, preferencialmente pela 
ordem abaixo:

• Atendimento@sias.org.br;

• www.sias.org.br/home/contato/;

• Telefone: (21) 2505-0050 – De segunda a sexta, das 
10h às 16h;

• Whatsapp: (21) 97459-7918 (somente para 
mensagens de texto).

Com relação à adesão aos serviços assistenciais 
estipulados pela SIAS, às requisições de pagamento 
de pecúlio por morte, bem como aos pedidos de 
resgate de saldo de contas do Plano PrevSIAS, os 
interessados poderão encaminhar suas solicitações e a 

documentação pertinente (digitalizada) para o e-mail 
atendimento@sias.org.br, visando uma pré análise 
para, se necessário, sejam informadas eventuais 
exigências. Ressalva-se, desde já, a necessidade de 
envio dos originais, posteriormente, para fins de 
verificação e análise final dos pedidos. Observamos:

a) As solicitações de adesão aos serviços assistenciais 
serão recebidas e encaminhadas pela SIAS à MAPMA 
Administradora de Benefícios para verificação junto 
às operadoras dos serviços;

b) As liberações dos pagamentos de pecúlio e do 
resgate do saldo de contas do PrevSIAS serão feitas 
tão logo se finalize o teletrabalho (home office), e 
estando todas as exigências atendidas. Importante 
observar, ainda, que os resgates do saldo de contas do 
PrevSIAS estão sujeitos ao cumprimento da carência 
de 3 (três) anos de inscrição do participante no plano; 

c) Relembramos, também, que está suspenso, por 
prazo indeterminado, o recadastramento de assistidos. 

Apesar do teletrabalho (home office), as atividades 
da SIAS permanecem em execução, à exceção do 
aqui mencionado.  As dificuldades apresentadas pelo 
teletrabalho (home office), de caráter geral, tem sido 
superada com êxito pela equipe da SIAS.

Para a SIAS, nesse momento o mais importante 
é a segurança e saúde de todos: corpo técnico, 
participantes, assitidos e prestadotes de serviço. 

Atendimento@sias.org.br
www.sias.org.br/home/contato/
atendimento@sias.org.br
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A carteira de investimentos dos recursos dos planos 
administrados pela SIAS acumulou no período, 
rentabilidade global de -1,46%, inferior à meta atuarial 
dos planos de benefícios, equivalente 1,90% (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 
16,72% 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 primeiro trimestre de 2020 
acumulando o montante aproximado de R$ 135,18 
milhões, assim distribuídos entre os segmentos 
de aplicação, aproximadamente: Renda Fixa – R$ 
111,07 milhões; Renda Variável – R$ 9,37 milhões; 
Investimentos Estruturados – R$ 12,95 milhões; 
Empréstimos – R$ 119,21 mil; Imóveis – R$ 55,6 mil; 
Outros (IR a Recuperar) – R$ 1,55 milhões; Disponíveis 
– R$ 66,87 mil. 

A carteira de Renda Fixa, representando 83,16% 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 
2,66% no ano. Na Renda Variável, representando 7,02% 
do total dos investimentos no final de março de 2020, 
a carteira, com objetivo de 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 -38,62% no 
período, contra um Ibovespa no mesmo período de 
-36,86%. Destaca-se a reversão de cenário em função 
da pandemia. As medidas recomendadas pela OMS 
para tentar controlar o vírus refletem diretamente na 
economia. A conexão entre ambas é inversa, de modo 
que, quanto mais tempo estacionarmos a economia 
com o objetivo de achatar a curva de novos casos, 
maior será o desafio econômico quando voltarmos 
do isolamento social. A situação nos leva a uma crise 
global e diversos países estão trocando informações 
para encontrar uma solução para a saúde. Os Bancos 
Centrais das principais economias estão atuando 

fortemente de modo a garantir a sustentação e 
liquidez do sistema econômico. A somatização de 
todas as variáveis expostas, aliada a dúvida de como 
será a recuperação após o fim do isolamento social 
nos deixa em um cenário de maior aversão ao risco, 
alterando as expectativas e impactando diretamente 
na rentabilidade no sistema financeiro.

A carteira de Investimentos Estruturados representa 
9,70% da totalidade dos investimentos, e é composta 
por Cotas em Fundo de Investimentos de Condomínio 
Aberto, obtendo rentabilidade acumulada de -4,98% 
no ano. A carteira de Empréstimos a Participantes e 
Assistidos acumulou uma rentabilidade de 3,25% no 
ano, e representa 0,09% 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.

 



PARTICIPANTES

EXPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE (EM %)

BENEFÍCIOS PAGOS

ATIVOS - 1.101
ASSISTIDOS - 0
BENEFICIÁRIOS - 0

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

ATENDIMENTOS POR TELEFONE: 

ATENDIMENTOS POR E-MAIL: 

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS: 

ATIVOS - 6.118
ASSISTIDOS - 192
BENEFICIÁRIOS - 53

ATIVOS - 12
ASSISTIDOS - 88
BENEFICIÁRIOS - 367

Posição em  Mar/2020

Plano CLT - 467 Plano RJU - 6.363

Plano PREVSIAS - 1.101 

Últimos  4 anos

282

750

227

Posição em 
Mar/2020

BALANCETE

OUTROS: 234 1.493TOTAL: 

Posição em Mar/2020

Posição em Mar/2020
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Como medida preventiva ao novo Coronavírus 
(Covid-19), os órgãos públicos de saúde e autoridades 
públicas locais orientam que a população não saia 
de casa durante o período de crise, a fim de evitar o 
contágio. 

Se você precisa pedir Reembolso da Unimed-Rio neste 
momento, recomendamos que faça sua solicitação 
on-line. A documentação exigida é a mesma e são 
aceitos recibos e notas fiscais eletrônicas. 

Passo a passo - Como solicitar seu reembolso sem 
sair de casa:

1. Acesse sua Área Exclusiva

2. Clique em Top Serviços

3. Selecione a opção Reembolso

Em seguida, siga as instruções na tela e preencha os 
dados solicitados. É rápido e fácil!

Prazo para solicitar: Até 1 ano (a contar da data do 
recibo).

Prazo para pagamento: Até 30 dias corridos (após a 
entrega da documentação completa).

Passo a passo – Como acompanhar seu pedido de 
reembolso:

1. Acesse sua Área Exclusiva

2. Clique em “Acesse os Serviços Online”

3. Selecione a opção Reembolso

4. Clique em “Solicitação e Acompanhamento”

5. Selecione o período a ser pesquisado e clique em 
pesquisar. O resultado de sua pesquisa aparecerá 
na tela. 

Para mais informações sobre Reembolso, acesse: 
www.unimedrio.com.br/reembolso/. 

www.unimedrio.com.br/reembolso/
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O QUE É COVID-19?
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico 
que varia de infecções assintomáticas a quadros 
respiratórios graves. De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com 
COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e 
cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento 
hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e 
desses casos aproximadamente 5% podem necessitar 
de suporte para o tratamento de insuficiência 
respiratória (suporte ventilatório).

O QUE É O CORONAVÍRUS?
Coronavírus é uma família de vírus que causam 
infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus 
foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados 
na China. Provoca a doença chamada de coronavírus 
(COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados 
pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que 
o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência 
do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus 
comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas 
mais propensas a se infectarem com o tipo mais 
comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que 
infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e 
NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples 
resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os 
sintomas mais comuns:

• Tosse

• Febre

• Coriza

• Dor de garganta

• Dificuldade para respirar

COMO É TRANSMITIDO?

A transmissão acontece de uma pessoa doente para 
outra ou por contato próximo por meio de:

• Toque do aperto de mão;

• Gotículas de saliva;

• Espirro;

• Tosse;

• Catarro;

• Objetos ou superfícies contaminadas, como 
celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados 
de computador etc.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente 
pelo profissional de saúde que deve avaliar a presença 
de critérios clínicos:
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Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado 
por sensação febril ou febre, que pode ou não estar 
presente na hora da consulta (podendo ser relatada 
ao profissional de saúde), acompanhada de tosse OU 
dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória, 
o que é chamado de Síndrome Gripal.

Pessoa com desconforto respiratório/dificuldade para 
respirar OU pressão persistente no tórax OU saturação 
de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente 
OU coloração azulada dos lábios ou rosto, o que é 
chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional 
de saúde poderá solicitar exame laboratoriais.

COMO SE PROTEGER

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as 
seguintes:

• Lave com frequência as mãos até a altura dos 
punhos, com água e sabão, ou então higienize 
com álcool em gel 70%.

• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço 
ou com o braço, e não com as mãos.

• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não 
lavadas.

• Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.

• Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 
metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.

• Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um 
comportamento amigável sem contato físico, mas 
sempre com um sorriso no rosto.

• Higienize com frequência o celular e os brinquedos 
das crianças.

• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como 
talheres, toalhas, pratos e copos.

• Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

• Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, 
teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se 
puder, fique em casa.

• Se estiver doente, evite contato físico com 
outras pessoas, principalmente idosos e doentes 
crônicos, e fique em casa até melhorar.

• Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

• Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de 
tecido em situações de saída de sua residência.

SE EU FICAR DOENTE

Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite 
contato físico com outras pessoas, principalmente 

idosos e doentes crônicos e fique em casa por 14 dias.

Só procure um hospital de referência se estiver com 
falta de ar.

EM CASO DE DIAGNÓSTICO POSITIVO 
PARA COVID-19, SIGA AS SEGUINTES 
RECOMENDAÇÕES:

• Fique em isolamento domiciliar.

• Utilize máscara o tempo todo.

• Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, 
cobrindo boca e nariz todo o tempo.

• Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar 
as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso, 
pia e demais superfícies com álcool ou água 
sanitária para desinfecção do ambiente.

• Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, 
copos e outros objetos apenas para seu uso.

• O lixo produzido precisa ser separado e 
descartado.

• Sofás e cadeiras também não podem ser 
compartilhados e precisam ser limpos 
frequentemente com água sanitária ou álcool 
70%.

• Mantenha a janela aberta para circulação de ar 
do ambiente usado para isolamento e a porta 
fechada, limpe a maçaneta frequentemente com 
álcool 70% ou água sanitária.

Caso o paciente não more sozinho, os demais 
moradores da devem dormir em outro cômodo, 
longe da pessoa infectada, seguindo também as 
seguintes recomendações:

• Manter a distância mínima de 1 metro entre o 
paciente e os demais moradores.

• Limpe os móveis da casa frequentemente com 
água sanitária ou álcool 70%.

Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, 
todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias 
também.

Caso outro familiar da casa também inicie os 
sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 
dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade 
para respirar, ele deve procurar orientação médica.

Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-
doenca

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
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