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Este ano que se inicia será muito importante. Em maio, a 
SIAS completará 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.

Além disso, este ano também ocorrerá uma nova 
eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da SIAS. 
Os Conselhos exercem papel primordial na estrutura 
organizacional das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, como a SIAS, atuando na gestão, 
supervisão e fiscalização dos planos de benefícios 
previdenciários.

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: oferecer-lhes 
tranquilidade e qualidade de vida na aposentadoria!

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.

CONSELHO DELIBERATIVO

Titulares:
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 

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

CONSELHO FISCAL

Titulares:
Maria do Socorro Pacheco de Pinho 
Idília Marques Pereira
Francisco José Moreira Lopes
Lauro Pimentel Junior

Suplentes:
Millane Chaves da Silva 
Rony Helder Nogueira Cordeiro
Vilma da Rocha Quintanilha
Maria Izabel Bellotti Pereira

DIRETORIA EXECUTIVA 

Diretor-Presidente:
Carlos Alberto Pereira

Diretor Administrativo e Financeiro:
Luiz Augusto Britto de Macedo

GRUPO BLEND COMUNICAÇÃO
www.grupoblend.com.br

Direção de Criação:
Bruno Barbosa

Direção de Arte:
Bruno Barbosa

Finalização e Revisão:
Guilherme Renha

Jornalista Responsável: 
Fernando Marchezi

(Presidente)
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Venda não Autorizada de Seguros
em nome da SIAS
A SIAS tem recebido informações de que corretores 
estão indo às casas de participantes e assitidos 
oferecendo um seguro de vida e que o mesmo seria 
um benefício da SIAS. 

Entretanto, alertamos de que a SIAS não envia 
corretores e não está relacionada com essas visitas. 

Os serviços oferecidos pela SIAS são contratados pelos 
participantes e assistidos diretamente via Central de 
Atendimento e por meio da Mapma, Administradora 
de Benefícios e Corretora. 

Dia do Aposentado
No dia 24 de janeiro é comemorado o Dia do 
Aposentado. Tradicionalmente, a Abrapp realiza uma 
cerimônia para entregar uma homenagem a um 
aposentado de cada entidade associada. A aposentada 
homenageada pela SIAS na cerimônia desse ano foi 
Ivanete Leal Mariano. A SIAS foi representada pela 
Idília Marques Pereira, integrante do Conselho Fiscal 
da SIAS.

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

JANEIRO              DIA 21 - SEGUNDA-FEIRA

FEVEREIRO                   DIA 21 - QUINTA-FEIRA

MARÇO                                    DIA 21 - QUINTA-FEIRA

ABRIL                                                         DIA 19 - SEXTA-FEIRA

MAIO                                        DIA 21 - TERÇA-FEIRA

JUNHO                                        DIA 21 - SEXTA-FEIRA

JULHO                                DIA 22 - SEGUNDA-FEIRA

AGOSTO                            DIA 21 - QUARTA-FEIRA

SETEMBRO   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

OUVIDORIA SIAS

A Ouvidoria é um canal de comunicação que tem 
por objetivo realizar a análise das manifestações 
de participantes, assistidos e terceiros de forma 
imparcial. Essas manifestações podem ser de 4 
espécies: denúncia, elogio, sugestão ou reclamação. 
A Ouvidoria é uma segunda instância para assuntos 
que não foram resolvidos ou não foram tratados 
adequadamente pela Central de Atendimento da 
SIAS. Assim, a análise do tema da reclamação pela 
Ouvidoria depende do prévio encaminhamento de 
solicitação à Central de Atendimento da SIAS que não 
seja respondida no prazo de 30 dias ou que indefira 
a solicitação. As demais demandas (denúncia, elogio, 
sugestão) não dependem de encaminhamento 
prévio à Central de Atendimento da SIAS. Todas 
as manifestações recebidas são tratadas com 
independência e imparcialidade, e acompanhadas de 
perto até a sua efetiva conclusão. 

Lembre-se: no caso de “reclamação”, antes de 
entrar em contato com a Ouvidoria, é necessário ter 
primeiramente buscado solução junto à Central de 
Atendimento preferencialmente pelos seguintes 
canais: 

Site: www.sias.org.br/home/contato/

E-mail: atendimento@sias.org.br 

Atualização Cadastral

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. 

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. 

Facebook SIAS

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.

http://www.sias.org.br/home/contato/
www.facebook.com/SIASBrasil


NOVOS SEGUROS DE 
AUTOMÓVEIS E RESIDENCIAL

4

Em parceria com a Administradora e Corretora Mapma, 
a SIAS também disponibiliza aos seus participantes e 
assistidos toda à proteção dos seguros SulAmérica 
para o seu carro e a sua casa.

SulAmérica Auto:

Parcelamento em até 10x na opção débito em conta-
corrente.
Motorista amigo: leva você e seu carro para casa 
quando não estiver em condições de dirigir.
Assistência 24h: reboque sem limite de km, auxílio 
mecânico troca de pneus e muitos outros serviços.

SulAmérica Residencial:

Coberturas: incêndio, queda de raio, explosão, 
tumulto, roubo ou furto qualificado de conteúdo e 
muito mais.
Assistência 24h: conserto de eletrodomésticos, 
encanador, eletricista, desentupimento e muitos 
outros serviços.

Tudo isso a partir de R$ 0,60 por dia. Sua casa protegida 
em até 12x sem juros.

Vantagens de ser SulAmérica Especial:

– Extensão do plano para pais, filhos e cônjuge.

– Valores diferenciados com parcelamento sem juros.

– Amplo portfólio de produtos.

Para solicitar uma cotação, preencha o formulário 
disponível no site abaixo ou entre em contato com a 
corretora Mapma. 

Site:http://parcerias.sulamericaespecial.com.br/
contato/SIAS 

Corretora Mapma: (21) 2102-1312 ou 0800-025-1312

Consulte as condições!

http://parcerias.sulamericaespecial.com.br/contato/SIAS
http://parcerias.sulamericaespecial.com.br/contato/SIAS
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Este ano acontecem as novas Eleições para os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal da SIAS. Para conhecer 
o regulamento eleitoral, clique aqui.

Os participantes e assistidos da SIAS que estejam 
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, 
poderão votar (se maiores de 16 anos) e, se desejarem 
(caso maiores de 18 anos e atendidos os demais 
requisitos do Regulamento Eleitoral), disputar as 
seguintes vagas, como chapa, nos órgãos estatutários 
da SIAS:

• 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. 

É importante lembrar que os Conselhos Deliberativo 
e Fiscal exercem papel primordial na estrutura 
organizacional das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, como a SIAS, popularmente 
conhecidas como “Fundos de Pensão”. Atuam na 
gestão, supervisão e fiscalização dos planos de 
benefícios previdenciários. Com mandatos de 4 
anos, metade de seus membros é designada pelos 
patrocinadores e/ou instituidores e a outra metade é 
escolhida por você, em eleição direta.

Trata-se de cargo não remunerado e oportunidade 

ímpar de você participar da gestão democrática 
do patrimônio também constituído pelas suas 
contribuições.

No site da SIAS (www.sias.org.br) estão 
disponibilizadas informações sobre as composições 
atuais dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e sobre as 
responsabilidades de cada colegiado.

A Comissão Eleitoral, escolhida em reunião do 
Conselho Deliberativo, conforme art. 61 do Estatuto 
da SIAS, é composta por empregados da SIAS:

• Alexandre Marinho Vilela dos Santos (Presidente)

• Gabriella Costa de Lima

• Eduardo Viana de Souza

Em breve serão disponibilizados:

1. Cronograma eleitoral; e

2. Formulário de inscrição e declarações a serem 
preenchidas pelos postulantes às vagas;

3. Edital contendo o período de inscrição das chapas 
e o período de votação; e

4. Site para votação pela internet, que conterá 
instruções complementares.

É direito seu. Inscreva-se,concorra, participe, vote.

2019 É ANO DE
ELEIÇÃO NA SIAS

www.sias.org.br
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SIAS em números - Janeiro a Março de 2019

A carteira de investimentos dos recursos dos planos 
administrados pela SIAS acumulou em 2019, até 
março, rentabilidade global de 2,77%, inferior à meta 
atuarial dos planos de benefícios, equivalente a 3,05% 
(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 
14,82% 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 2019 acumulando 
o montante aproximado de R$ 136,47 milhões, 
assim distribuídos entre os segmentos de aplicação, 
aproximadamente: Renda Fixa – R$ 114,40 milhões; 
Renda Variável – R$ 11,54 milhões; Investimentos 
Estruturados – R$ 8,68 milhões; Empréstimos – R$ 
198,73 mil; Imóveis – R$ 55,6 mil; Outros (IR a Recuperar) 
– R$ 1,56 milhões; Disponíveis – R$ 39,54 mil . 

A carteira de Renda Fixa, representando 83,8% 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 2,53% no ano. Na Renda Variável, 
representando 8,46% do total dos investimentos no 
final de março de 2019, 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 7,72% no período, contra um Ibovespa no mesmo 
período de 8,56%. 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 Estruturados representa 
6,36% da totalidade dos investimentos, e é composta 
por Cotas em Fundo de Investimentos de Condomínio 
Aberto, obtendo rentabilidade acumulada de 1,67% 
no ano. A carteira de Empréstimos a Participantes e 
Assistidos acumulou uma rentabilidade de 3,04% no 
ano, e representa 0,15% 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

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE (EM %)

ATENDIMENTOS POR TELEFONE: 

ATENDIMENTOS POR E-MAIL: 

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS: 

 
ATIVOS - 1027
ASSISTIDOS - 0
BENEFICIÁRIOS - 0

ATIVOS - 6272
ASSISTIDOS - 203
BENEFICIÁRIOS - 51

ATIVOS - 13
ASSISTIDOS - 100
BENEFICIÁRIOS - 393

Posição em Mar/2019

Plano CLT - 506 Plano RJU - 6526

Plano PREVSIAS - 1027

Últimos 3 anos

484

891

274

Posição em 
Mar/2019

BALANCETE BENEFÍCIOS PAGOS

2017

OUTROS: 261
1.910TOTAL: 

1º TRIMESTRE DE 2019

2016 2019
 

2018
 

Acumulado

Posição em Mar/2019

Posição em Mar/2019
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Conheça os tipos mais comuns de alergia e entenda 
por que o organismo pode desencadear reações 
respiratórias, alimentares e na pele

As alergias são reações do sistema imunológico a 
algum tipo de substância, como pólen, ácaros ou 
pelos de animais, ou a algum alimento, que não causa 
reação na maioria das pessoas. Medicamentos, fatores 
ambientais como o calor e picadas de insetos são 
outros fatores que podem desencadear o problema.

A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) 
estima que cerca de 30% da população tem algum 
tipo de alergia, sendo a maioria dos diagnósticos das 
versões respiratórias ou alimentares.

A alergia ocorre quando o sistema imunológico 
confunde uma substância inofensiva com um invasor 
e, diante da exposição ao alérgeno, o organismo libera 
uma reação química que causa os sintomas.

Quando isso acontece, são produzidos anticorpos que 
identificam um alérgeno como prejudicial e a reação 
pode se manifestar na pele, nos seios da face, nas vias 
aéreas ou até no sistema digestivo.

Tipos de reações

A gravidade das reações varia de pessoa para pessoa, 
podendo causar desde irritações leves na pele à 
anafilaxia, uma reação aguda que começa subitamente 
e pode ser fatal. Enquanto uma alergia por ácaros leva 
a espirros, coriza e olhos lacrimejando, por exemplo, 
a alergia alimentar ou por picada de insetos pode 
desencadear coceira, inchaço, formigamento, urticária 
e até falta de ar.

Já em casos de anafilaxia, os sintomas podem ser 
perda de consciência, queda na pressão arterial, 
náusea e vômito, tontura e falta de ar severa. Um 
serviço de atendimento médico de emergência deve 
ser procurado com agilidade.

O peso da genética

O fator hereditário não pode ser desprezado. 
Pesquisas indicam que, quando um progenitor tem 
alergia, a chance de os filhos terem também pode 
chegar a 40%, mas, se pai e mãe forem alérgicos, a 
possibilidade aumenta para 80%. Porém, vale ressaltar 
que se trata de probabilidade. Não significa que pais 
alérgicos terão, necessariamente, filhos na mesma 
condição.

Outra questão que merece reforço é que, para o 
problema aparecer, a genética precisa interagir com 
o ambiente. De acordo com a Academia Americana 
de Alergia, Asma e Imunologia, 70% das alergias se 
manifestam antes dos 20 anos de idade. Mas também 
é possível que o problema apareça apenas na fase 
adulta.

 Prevenção

Embora não haja nada que se possa fazer para evitar 
a herança genética, alguns cuidados são importantes. 
Na prática, significa que evitar os gatilhos já conhecidos 
é a melhor forma de prevenir as reações alérgicas. As 
pessoas que têm alergia aos ácaros, por exemplo, 
devem evitar locais fechados e empoeirados e trocar 
as roupas de cama com maior frequência. Quem 
tem rinite alérgica não deve permanecer no mesmo 
ambiente quando há pessoas fumando. No caso de 
pessoas com reação alérgica grave já conhecida, vale 
colocar a informação no documento de identidade, 
caso tenha uma reação grave e não consiga se 
comunicar. Também vale ressaltar a necessidade 
de se procurar um médico alergista para identificar 
corretamente a causa da alergia e prescrever o 
tratamento adequado. 

Fonte: www.unimed.coop.br/viver-bem/saude-em-
pauta/por-que-temos-alergias-

POR QUE TEMOS 
ALERGIAS?

www.unimed.coop.br/viver-bem/saude-em-pauta/por-que-temos-alergias-
www.unimed.coop.br/viver-bem/saude-em-pauta/por-que-temos-alergias-
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