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Apesar dos desafios e dificuldades que surgiram com a 
pandemia do Covid-19, a SIAS  conseguiu se adaptar à 
nova realidade e as atividades permanecem em execução, 
mesmo na estrutura de teletrabalho (home office). 

Nessa edição da SIAS Notícias, apresentamos informações 
importantes, como a aprovação das Demonstrações 
Contábeis e do Plano de Custeio, a Proposta de Alteração 
do Estatuto Social da SIAS e os números do primeiro 
semestre de 2020.  

Conheça também a nova modalidade de consulta online 
da Unimed-Rio. 

Todos juntos no combate ao novo Coronavírus. 

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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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.

SIAS Disponobiliza Número de Atendimento 
por Whatsapp
Visando melhorar o atendimento aos participante 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:

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

Suspensão Temporária do
Recadastramento de Assitidos 
Considerando as recomendações oficiais sobre a 
evolução do Coronavírus (COVID-19), amplamente 
divulgadas pelos meios de comunicação, informamos 
que o recadastramento dos assistidos da SIAS 
permanece 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.

Pagamentos dos assistidos SIAS
Visando amenizar os impactos econômicos do 
Coronavírus (COVID-19), excepcionalmente, a SIAS 
antecipou o pagamento de 50% do décimo terceiro 
salário de assistidos para dia 20/04. O pagamento foi 
feito junto com a suplementação de abril.

Relatório Anual de Informações  RAI 2019
Já está disponível no site da SIAS (www.sias.org.br) 
o Relatório Anual de Informações (RAI) relativo ao 
exercício de 2019, 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. 

Reajuste Contratual OdontoPREV
Informamos aos beneficiários do Plano Odontoprev 
que não haverá reajuste contratual das mensalidades 
para o período de 06/2020 a 05/2021, devido à baixa 
sinistralidade do plano. 

Confira abaixo a tabela de valores vigentes para o 
período de 06/2020 a 05/2021:

Planos

SUPERIOR CARD

MASTER CARD

R$ 22,92

R$ 59,44

R$ 89,26

Mensalidades 

INTEGRAL CARD

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

Reiteramos que o atendimento presencial na sede da 
SIAS continua 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 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

• Whatsapp: (21) 97459-7918 (somente para 
mensagens de texto). O atendimento da SIAS é de 

segunda a sexta, das 10h às 16h.

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 que, 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) A solicitação dos pagamentos de pecúlio e do 
resgate do saldo de contas do PrevSIAS  deverá ser 
feita por e-mail. A liberação dos pagamentos será 
feita somente estando todas as exigências atendidas 

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 
superadas com êxito pela equipe da SIAS.

Atendimento@sias.org.br
www.sias.org.br/home/contato/
atendimento@sias.org.br
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CONSELHO DELIBERATIVO APROVA AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA SIAS 
EXERCÍCIO 2019 E O PLANO DE CUSTEIO
DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS PARA 2020

O Conselho Deliberativo da SIAS, em reunião ocorrida 
no dia 28/04/2020, por vídeo conferência, 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, 
por unanimidade, as Demonstrações Contábeis da 
SIAS relativas ao exercício de 2019. 

Foi disponibilizado no site da SIAS (www.sias.org.
br) o Relatório Anual de Informações – RAI 2019, que 
explicita essas informações. 

Destacamos, ainda, que o Conselho Deliberativo, 
na mesma reunião, em exame dos resultados das 
Reavaliações Atuariais 2019 dos Planos de Benefícios 
administrados pela SIAS, aprovou o custeio dos 
referidos Planos para o ano de 2020, a viger a partir do 
mês de abril. 

Detalhes das Reavaliações Atuariais 2019 e dos Planos 
de Custeio 2020 estão disponíveis para consulta no 
site da SIAS, aba “Institucional” sub-aba “Relatórios” 
(www.sias.org.br/home/institucional/). 

www.sias.org.br/home/institucional/
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IMPORTÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO DE
DADOS CADASTRAIS E BENEFICIÁRIOS E
DA REGULARIDADE NOS PAGAMENTOS

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). 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA SIAS – ANDAMENTO DOS 

PROCEDIMENTOS

Conforme divulgado no SIAS Comunica nº 25/2019, de 
4 de dezembro de 2019, relembramos que o Conselho 
Deliberativo da SIAS, em reunião ordinária, ocorrida 
em 5 de novembro de 2019, aprovou proposta de 
alteração do Estatuto Social da entidade.

Em observância ao disposto no art. 5º, § 4º, da 
Resolução CGPC nº 8/2004, desde 4 de dezembro 
de 2019, a SIAS disponibilizou a seus participantes e 
assistidos o inteiro teor da proposta de Estatuto Social 
e o quadro comparativo com a síntese das alterações, 
os quais ainda se encontram disponíveis para consulta 
no site da SIAS (www.sias.org.br/home/institucional/), 
item “Proposta de Alteração Estatuto (2019)”.

Com a aprovação da proposta estatutária pelo 
Conselho Deliberativo e sua divulgação aos 
participantes e assistidos da entidade, as referidas 
alterações foram submetidas, em 6 de janeiro de 
2020, à apreciação da Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar – Previc, órgão 
governamental competente para fiscalização e 
supervisão das atividades das entidades fechadas de 
previdência complementar, estando a questão ainda 
em trâmite no órgão fiscalizador.
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A carteira de investimentos dos recursos dos 
planos administrados pela SIAS acumulou em 2020, 
rentabilidade global de 2,36%, inferior à meta atuarial 
dos planos de benefícios, equivalente 3,09% (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 
18,13% 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 semestre de 2020 
acumulando o montante aproximado de R$ 137,24 
milhões, assim distribuídos entre os segmentos 
de aplicação, aproximadamente: Renda Fixa – R$ 
110,61 milhões; Renda Variável – R$ 12,84 milhões; 
Investimentos Estruturados – R$ 12,03 milhões; 
Empréstimos – R$ 103,91 mil; Imóveis – R$ 55,6 mil; 
Outros (IR a Recuperar) – R$ 1,55 milhões; Disponíveis 
– R$ 34,81 mil. 

A carteira de Renda Fixa, representando 80,60% 
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 3,54% no ano. Na Renda Variável, 
representando 9,36% do total dos investimentos no 
final de junho 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 -15,87% no período, contra um Ibovespa no mesmo 
período de -17,80%. Destaca-se nesse semestre a 
reação dos ativos de risco após o início da crise. A partir 
de abril observou-se uma recuperação nos preços 
que perdurou até o final do semestre. Os grandes 
estímulos monetários e fiscais em diversas economias 
do mundo, a implementação de auxílios emergenciais, 
setoriais e créditos para microempresas, foram os 
pilares dessa retomada. No cenário doméstico, tivemos 
alguns elementos que puxaram o Ibovespa para 
próximo dos 100 mil pontos. Dentre eles, a injeção de 
aproximadamente 122 bilhões na economia (auxílio 

emergencial + bolsa família), amenizando em 2,00% 
a queda do PIB. Os pacotes de estímulos do Governo 
Federal, os dados surpreendentes de vendas de 
varejo, a melhora na produção industrial e o excelente 
resultado do agronegócio, foram os principais vetores 
para a retomada econômica desde a forte queda 
do Ibovespa em março. Contudo, esses incentivos 
terão reflexos fiscais para o Brasil nos próximos anos, 
colocando em xeque até que ponto o Estado poderá 
realizar pacotes de estímulos sem prejudicar as contas 
públicas severamente.

A carteira de Investimentos Estruturados representa 
8,77% da totalidade dos investimentos, e é composta 
por Cotas em Fundo de Investimentos de Condomínio 
Aberto, obtendo rentabilidade acumulada de -2,08% 
no ano. 

A carteira de Empréstimos a Participantes e Assistidos 
acumulou uma rentabilidade de -9,20% no ano, 
e representa 0,08% 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 - 1.119
ASSISTIDOS - 0
BENEFICIÁRIOS - 0

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

ATENDIMENTOS POR TELEFONE: 

ATENDIMENTOS POR E-MAIL: 

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS: 

ATIVOS - 6.071
ASSISTIDOS - 187
BENEFICIÁRIOS - 64

ATIVOS - 12
ASSISTIDOS - 86
BENEFICIÁRIOS - 365

Posição em  Jun/2020

Plano CLT - 463 Plano RJU - 6.322

Plano PREVSIAS - 1.119

Últimos  4 anos

644

1.666

228

Posição em 
Jun/2020

BALANCETE

OUTROS: 275 2.813TOTAL: 

Posição em Jun/2020

Posição em Jun/2020

Posição em Jun/2020

2017 2018 2019 2020

Acumulado
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A Unimed-Rio lançou o serviço de telemedicina, para 
a realização de consultas online. 

Como funciona?

Está sendo utilizada a ferramenta da “Conexa Saúde”. 
Seu perfil já está autorizado na plataforma e, caso 
precise realizar uma consulta médica, você deve 
seguir o passo a passo:

1. Baixe o app Conexa Saúde 

2. Clique em Primeiro Acesso

3. Confirme seu cadastro

4. Busque pelo médico ou especialidade desejada

5. Agende sua consulta

Suporte Técnico:

A Conexa Saúde possui um suporte técnico 24 
horas por dia e 7 dias da semana para te ajudar caso 

necessite de auxílio. Entre em contato pelo (21) 
99625-5086 – Atendimento somente por Whatsapp. 
A resposta não é imediata e será necessário aguardar 
retorno do suporte. 

Acesse o Manual do Paciente.

Todos juntos no combate ao novo Coronavírus. 

Central de Atendimento Unimed-Rio:

(21) 4020-3861 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-031-3861 (Demais localidades – interior)

*Verifique a disponibilidade de agenda de seu 
médico de preferência. Serviço exclusivo para 
clientes Unimed-Rio (cartão do plano iniciado com 
0037), exceto para planos hospitalares e contratos 
sem cobertura para consultas ambulatoriais. 

Serviço não disponível para Unimed-Dental. 
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