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Nesta edição do SIAS Notícias, mostramos o resultado das 
Eleições de 2019 para os novos membros dos Conselhos 
Fiscal e Deliberativo da SIAS e a nova composição com os 
Conselheiros eleitos. 

Também abordamos a trajetória da SIAS na criação do 
PrevSIAS, que é um Plano Família, modelo que vem 
sendo seguido por outras Entidades do setor. 

Para 2020, a SIAS terá um grande desafio com a realização 
do Censo Demográfico, que permitirá a contratação 
de mais de 200.000 servidores temporários no IBGE. 
A expectativa é de que seja disponibilizado um plano 
exclusivo para esse grupo, com menor custo e atendendo 
às suas necessidades principais. 

Para se adequar à nova realidade, a SIAS pretende investir 
ainda mais em tecnologia, com a previsão de lançar um 
novo simulador de benefício e um novo site para o Plano 
PrevSIAS em 2020.

Conheça essas e outras notícias da SIAS, como a Nova 
Apólice do Seguro de Vida Icatu e os números do terceiro 
trimestre de 2019. 

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:
Carlos Cesar Bittencourt Sobral 
Maria Antônia Esteves da Silva
Millane Chaves da Silva
Maria Aparecida de Almeida Valadares
Maria do Socorro Pacheco de Pinho
Nadir Alves Barbosa Ribeiro

Suplentes:
Edson Roberto Vieira
Rúbia Francisca Silva Lenza 
Idília Marques Pereira
Josimara Martins Dias Nonato
Vilma da Rocha Quintanilha
Nereu Ribeiro Soares Júnior

CONSELHO FISCAL

Titulares:
Lauro Pimentel Junior
Paula Dias Azevedo
Francisco José Moreira Lopes
Jorge Pinto Gomes

Suplentes:
Maria Izabel Bellotti Pereira
Max Athayde Fraga
Rony Helder Nogueira Cordeiro
Maria Izabel Bellotti Pereira
Carlos Alberto Corrêa e Castro Junior

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)

(Presidente)
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contribuições. O cancelamento da inscrição no plano de 
benefícios ocasionará na perda do direito aos serviços 
assistenciais oferecidos pela SIAS. Fique atento!  

Atualização Cadastral
É muito importante que os participantes e assistidos 
mantenham seus dados cadastrais atualizados 
na SIAS. Os dados desatualizados podem gerar 
inconvenientes, como o não recebimento de 
documentos e comunicados importantes, boletos e 
cartas de cobrança, notificações de cancelamento por 
inadimplência, entre outros. Acesse o e-Participante 
(www.sias.net.br) e faça você mesmo a atualização 
dos seus dados. Evite transtornos! É fácil e rápido! 

Coparticipação UNIMED-RIO

Informamos aos beneficiários dos contratos 1 e 2 da 
Unimed-Rio que o demonstrativo de coparticipação 
disponibilizado não terá mais a descrição dos 
procedimentos realizados. O objetivo é resguardar as 
informações dos pacientes e evitar que informações 
pessoais cheguem ao conhecimento de terceiros sem 
que haja consentimento.

Os beneficiários poderão acessar o demonstrativo 
de coparticipação na Área Exclusiva da Unimed-Rio, 
disponível em www.unimedrio.com.br/. Caso seja o 
primeiro acesso, é necessário fazer um cadastro.

Pagamento de Benefícios

Confira abaixo as datas previstas para o pagamento 
dos benefícios previdenciários concedidos pela SIAS 
para os próximos meses de 2019:

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

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.

Espaço do Participante
Os participantes e assistidos da SIAS têm a sua 
disposição o Espaço do Participante (e-Participante). 
Nele é possível efetuar atualização de dados cadastrais, 
retirar segunda via do boleto, extrato de contribuições, 
Informe de Contribuições entre outras informações. 
Para acessá-lo no site da SIAS, clique na opção “entrar”. 
No primeiro acesso, clique em “cadastre-se”, informe 
CPF, data de nascimento, o código de verificação 
enviado pela SIAS por e-mail e crie sua senha. 

O login será o nº do seu CPF. 

Segunda Via de boleto e faturas em aberto.
O participante e assistido deve verificar mensalmente 
em seu contracheque o desconto da contribuição 
previdenciária do plano de benefícios em que estiver 
inscrito ou, se for o caso, o recebimento do boleto 
bancário com vencimento no quinto dia útil de cada 
mês. 

Caso não tenha sido feita a cobrança no contracheque 
ou não tenha recebido o boleto bancário, o participante 
ou assistido pode retirar a segunda via do boleto no 
e-participante (www.sias.net.br) ou entrar em contato 
com a Central de Atendimento da SIAS antes do 
quinto dia útil para solicitar a segunda via, que será 
encaminhada por e-mail. 

Caso a contribuição previdenciária fique em aberto 
ou o prazo de solicitação tenha se encerrado, essa 
contribuição será cobrada no mês subsequente. 

Lembramos que, conforme previsto em regulamento, 
será cancelada a inscrição do participante que atrasar 
por 03 (três) meses seguidos o pagamento de suas 

www.sias.net.br
http://www.unimedrio.com.br/
www.facebook.com/SIASBrasil
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No dia 09 de julho a Comissão Apuradora procedeu à 
apuração dos votos para as eleições de membros para 
os Conselhos Deliberativo e Fiscal da SIAS. O resultado 
preliminar foi aprovado pela Comissão Eleitoral. O 
resultado homologado foi divulgado em 18 de julho.

Confira abaixo o resultado das eleições: 

Em reunião ordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada em 29 de agosto, e em conformidade com 
Artigo 62 do Estatuto da entidade e Artigo 28 do 
Regulamento Eleitoral, foi proclamado o resultado 
das eleições para preenchimento de cargos nos 
conselhos Deliberativo e Fiscal da SIAS, conforme 
resultado divulgado no SIAS Comunica Edição Nº 17 
- Julho/2019. 

Nas reuniões extraordinárias dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, realizadas no dia 30 de agosto, 
na sede da entidade, tomaram posse os novos 
conselheiros indicados e eleitos, para cumprir mandato 
de 4 (quatro) anos, a partir do dia 2 de setembro. 

São eles: 

a) no Conselho Deliberativo:

• eleitos pelos participantes e assistidos: como 
titulares, as Sras. Maria do Socorro Pacheco de 
Pinho e Nadir Alves Barbosa Ribeiro e, como 
suplentes, a Sra. Vilma da Rocha Quintanilha e o 
Sr. Nereu Ribeiro Soares Junior; 

• indicados pelo Patrocinador (IBGE): como titular, 
a Sra. Millane Chaves da Silva e, como suplente, a 
Sra. Idília Marques Pereira.

RESULTADO DAS
ELEIÇÕES 2019
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Resultado das Eleições 2019

Para presidir o Conselho Deliberativo foi indicado pelos conselheiros representantes dos patrocinadores e 
instituidor o Sr. Carlos Cesar Bittencourt Sobral.

b) no Conselho Fiscal:

• eleitos pelos participantes e assistidos: como titular, o Sr. Jorge Pinto Gomes e, como suplente, o Sr. Carlos 
Alberto Correa e Castro Junior; 

• indicados pelo Patrocinador (IBGE): como titular, a Sra. Paula Dias Azevedo e, como suplente, o Sr. Max 
Athayde Fraga.

Para presidir o Conselho Fiscal foi indicado pelos conselheiros representantes dos participantes e assistidos o 
Sr. Lauro Pimentel Junior.

Na oportunidade, a Diretoria Executiva desejou sucesso aos novos conselheiros e apresentou os agradecimentos 
pelos relevantes serviços prestados à SIAS aos conselheiros que tiveram seus mandatos encerrados.

A nova composição dos Conselhos, a partir de 2/9/2019, passa a ser a seguinte:
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Criada por iniciativa de servidores do IBGE, 
originariamente para atuar na Campanha Ibgeana 
contra a Tuberculose em 1950, a Sociedade Ibgeana 
de Assistência e Seguridade (SIAS) passou a operar 
no segmento de previdência complementar em 1979. 
Deste então, a SIAS passou a administrar planos de 
benefícios para complementar a aposentadoria dos 
empregados do IBGE e seus beneficiários.

Visando um novo mercado e a possibilidade de 
crescimento, em 2014, a SIAS teve uma iniciativa de 
sucesso e lançou seu plano familiar, o PrevSIAS. O 
plano instituído e de contribuição definida com 5 anos 
de existência já possui mais de 1000 participantes, 
entre servidores e ex-servidores do IBGE, funcionários 
e ex-funcionários da SIAS e seus familiares. Podem se 
inscrever os familiares de até 3º grau, como pais, avós, 
bisavós, filhos, netos, bisnetos, irmãos, tios, sobrinhos 
e respectivos cônjuges ou companheiros.

Um plano como o PrevSIAS, que possui benefícios 
de renda programada, aposentadoria por invalidez e 
pecúlio por morte é atrativo tanto para adultos quanto 
para jovens e crianças. 

Com a Reforma da Previdência e as mudanças no 
mercado de trabalho, as pessoas estão tendo uma 
maior percepção sobre o futuro e estão enxergando 
a necessidade de se investir em uma previdência 
privada. Isso mostra a decisão acertada da SIAS de 
lançar um plano extensível aos familiares, fazendo 
com que o plano tenha um grande potencial de 
crescimento. 

PREVSIAS – PLANO 
FAMÍLIA DESDE 2014

Em 2020, com a realização do Censo Demográfico, 
o IBGE irá contratar mais de 200.000 servidores 
temporários. A próxima estratégia da SIAS é de 
lançar um novo plano exclusivo para esses servidores 
temporários, assim como para seus familiares. 

Com um custo mais baixo, o plano deverá oferecer 
cobertura de acidentes pessoais, atendimento médico 
de emergência e indenização em caso de morte. 

A entidade também está investindo em tecnologia, 
com a previsão de lançar um novo simulador de 
benefício e um novo site para o Plano PrevSIAS em 
2020, tornando a navegação mais atrativa e de fácil 
entendimento. 

Além dos benefícios previdenciários, os participantes 
e assistidos da SIAS também têm à disposição 
serviços assistenciais como plano médico-hospitalar, 
odontológico, seguros de vida, automóvel, residencial, 
emergências médicas, entre outros serviços, com 
valores mais atrativos do que os do mercado. 

No ano em que completou 40 anos de história, a 
SIAS permanece com o compromisso de oferecer 
tranquilidade e qualidade de vida na aposentadoria 
para seus participantes e assistidos. O desafio de 
agora é se adequar ainda mais ao novo mercado e 
às novas oportunidades que os planos familiares 
proporcionam às Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar. 
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A carteira de investimentos dos recursos dos planos 
administrados pela SIAS acumulou em 2019, até 
setembro, rentabilidade global de 9,52%, superior à 
meta atuarial dos planos de benefícios, equivalente a 
6,83% (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 
20,82% 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 terceiro trimestre 
de 2019 acumulando o montante aproximado de R$ 
137,87 milhões, assim distribuídos entre os segmentos 
de aplicação, aproximadamente: Renda Fixa – R$ 
107,89 milhões; Renda Variável – R$ 13,37 milhões; 
Investimentos Estruturados – R$ 14,59 milhões; 
Empréstimos – R$ 269,97mil; Imóveis – R$ 55,6 mil; 
Outros (IR a Recuperar) – R$ 1,56 milhões; Disponíveis 
– R$ 133,45 mil. 

A carteira de Renda Fixa, representando 78,3% 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 7,23% no ano. Na Renda Variável, 
representando 9,70% do total dos investimentos no 
final de setembro 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 24,83% no período, contra um Ibovespa no mesmo 
período de 19,18%. Destaca-se a melhora no cenário 
doméstico com o encaminhamento da Reforma da 
Previdência e os sinais de que EUA e China caminham 
para um acordo, foram os principais vetores para o 
retorno do segmento de Renda Variável, mais sensível 
e volátil do que os demais segmentos.

A carteira de Investimentos Estruturados representa 
10,58% da totalidade dos investimentos, e é composta 
por Cotas em Fundo de Investimentos de Condomínio 
Aberto, obtendo rentabilidade acumulada de 5,9% 
no ano. A carteira de Empréstimos a Participantes e 
Assistidos acumulou uma rentabilidade de -63,25% 
no ano, e representa 0,20% 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

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

ATENDIMENTOS POR TELEFONE: 

ATENDIMENTOS POR E-MAIL: 

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS: 
 
ATIVOS - 1027
ASSISTIDOS - 0
BENEFICIÁRIOS - 0

ATIVOS - 6.217
ASSISTIDOS - 203
BENEFICIÁRIOS - 52

ATIVOS - 12
ASSISTIDOS - 97
BENEFICIÁRIOS - 393

Posição em Set/2019

Plano CLT - 502 Plano RJU - 6.472

Plano PREVSIAS - 1.027

Últimos 3 anos

1.365

2.685

890

Posição em 
Set/2019

BALANCETE

OUTROS: 1.235 6.175TOTAL: 

Posição em Set/2019

Posição em Set/2019

2016 2017 2018 2019

Acum.
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A SIAS e a Mapma disponibilizaram para os participantes e assistidos da SIAS entre 18 e 80 anos de idade uma 
nova Apólice do Seguro de Vida Icatu.

Condições de Aceitação na Apólice:

*A Icatu terá o prazo de até 15 (quinze) dias para aceitar ou recusar a adesão, não existindo negociação em caso 
de negativa. 

**Se ocorrer sinistro durante o prazo de carência definido, o segurado não terá direito à indenização, exceto 
para os casos de morte ou invalidez decorrentes de acidente pessoal coberto. 

Tabela de Valores: 

As tabelas de valores estão disponíveis nos links abaixo: 

- Módulo Pleno

- Módulo Sênior

http://www.sias.org.br/pdfs/Tabela-de-Valores-NOVA-AP%C3%93LICE-pleno.pdf
http://www.sias.org.br/pdfs/Tabela-de-Valores-NOVA-AP%C3%93LICE-senior.pdf
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Coberturas Disponíveis:

*Assistência Funeral: Garante a realização dos serviços de assistência funeral, ou do reembolso, ao(s) detentor(es) 
da(s) nota(s) original(is) das despesas efetivamente gastas com o funeral do segurado, cônjuge ou filhos, de 
acordo com as condições da apólice. 

*Auxílio Funeral: Garante ao(s) beneficiário(s), em caso de morte do segurado principal, uma indenização, 
adicional ao capital segurado estabelecido para a Garantia Básica do mesmo, no valor de R$ 3.300,00 (três mil 
e trezentos reais). 

Formas de Pagamento: 

O pagamento do prêmio (mensalidade) poderá ser efetuado através de Desconto em Folha, para os servidores 
do IBGE, mediante autorização da consignação no SIGEPE ou através de Débito em Conta. 

Os participantes e assistidos da SIAS que tiverem interesse em ingressar na nova apólice poderão acessar os 
formulários de Proposta de Adesão em www.sias.org.br/home/servicos/ > Seguro de Pessoas (Vida). 

A Proposta de Adesão deverá ser totalmente preenchida, datada e assinada e encaminhada para o endereço 
da SIAS. 

Para maiores esclarecimentos, a SIAS e a corretora Mapma se colocam à disposição.

www.sias.org.br/home/servicos/
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