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Nesta edição da SIAS Notícias, falamos sobre a Eleição 
para os novos membros dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal da SIAS e sobre as aprovações do Conselho 
Deliberativo. 

Também falamos sobre o retorno da cobrança do Reajuste 
da Unimed-Rio, suspenso em 2020 pela ANS. 

Além disso, apresentamos os números da SIAS de janeiro 
a junho de 2021 e divulgamos o Relatório Anual de 
Informações, de 2020. 

Boa leitura!

Todos juntos no combate ao novo Coronavírus. 

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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O evento aconteceu de 26 a 29 de janeiro com 
transmissões online no YouTube da Abrapp e, por 
isso, recebeu o nome de Semana do Aposentado.

REAJUSTE CONTRATUAL ODONTOPREV

Pelo segundo ano consecutivo, não haverá reajuste 
contratual das mensalidades da Odontoprev para 
o período de 06/2021 a 05/2022, devido à baixa 
sinistralidade do plano. 

Confira abaixo a tabela de valores vigentes para o 
período de 06/2021 a 05/2022:

Pagamento de Benefícios.

Confira abaixo as datas previstas para o pagamento 
dos benefícios previdenciários concedidos pela SIAS 
para o ano de 2021:

(*) Adiantamento de 50% do abono anual
(**) Saldo dos 50% do abono anual

JANEIRO 21/01 - TERÇA-FEIRA

FEVEREIRO 19/02 - SEXTA-FEIRA

MARÇO 19/03 - SEGUNDA-FEIRA

ABRIL  20/04 - QUARTA-FEIRA

MAIO  21/05 - QUINTA-FEIRA

JUNHO  21/06 - SEGUNDA-FEIRA

JULHO  21/07 – TERÇA-FEIRA

AGOSTO 20/08 – SEXTA-FEIRA

SETEMBRO 21/09 – SEGUNDA-FEIRA

OUTUBRO 21/10 – QUARTA-FEIRA

NOVEMBRO 23/11 – SEGUNDA-FEIRA

DEZEMBRO 21/12 – SEGUNDA-FEIRA

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO RECADASTRAMENTO 
DE ASSISTIDOS

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.

ALERTA IMPORTANTE

Reiteramos alertas anteriores de que a SIAS não 
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 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.

SEMANA DO APOSENTADO 2021 Tradicional 
cerimônia em homenagem aos aposentados do 
sistema de Previdência Complementar Fechada 
realizada pelo sistema Abrapp, Sindapp, ICSS e 
UniAbrapp foi realizada em novo formato em 2021. 
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REAJUSTE DAS MENSALIDADES 
UNIMED RIO 

De acordo com instruções da ANS - Agência Nacional 
de Saúde Suplementar, a partir de Janeiro de 2021 as 
operadoras de planos de saúde já podem retornar 
com os reajustes contratuais das mensalidades de seu 
plano de saúde, além de poderem aplicar reajuste por 
mudança de faixa etária, ambos suspensos em 2020.

Conforme divulgado no SIAS Comunica nº 43/2020, 
o percentual de reajuste das mensalidades e da 
coparticipação dos Contratos 1 e 2 será de 9,5%.

Para os beneficiários que tiveram a suspensão de um 
ou ambos os reajustes nas competências 09/2020, 
10/2020, 11/2020 e 12/2020, o total do que não foi 
cobrado será diluído em 12 (doze) parcelas iguais e 
sucessivas, de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, 
determinação que não se altera caso o contrato tenha 
sido rescindido antes do início ou do fim da cobrança.   

O valor da parcela estará devidamente identificado 
em seu boleto.

As tabelas de valores com o reajuste de 9,5% estão 
disponíveis nos links abaixo. Esses valores não incluem 
a cobrança retroativa de 09 a 12/2020. 

Tabela de Valores Contrato 1

Tabela de Valores Contrato 2

Em caso de dúvidas, acesse o link abaixo para consultar 
as informações disponibilizadas pela ANS: http://
www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/
espaco-da-operadora/avisos-para-operadoras/6116-
recomposicao-do-reajuste-dos-planos-de-saude-
2020-perguntas-e-respostas

https://www.sias.org.br/home/wp-content/uploads/2020/11/Contrato-1-2020.pdf
https://www.sias.org.br/home/wp-content/uploads/2020/11/Contrato-2-2020.pdf
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operadora/avisos-para-operadoras/6116-r
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operadora/avisos-para-operadoras/6116-r
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operadora/avisos-para-operadoras/6116-r
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operadora/avisos-para-operadoras/6116-r
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operadora/avisos-para-operadoras/6116-r


ELEIÇÃO NA SIAS

2021 foi ano de eleição na SIAS!

No pleito de 2021, estavam em disputa as seguintes 
vagas para os órgãos estatutários da entidade:

Conselho Deliberativo: 1 (uma) vaga;

Conselho Fiscal: 1 (uma) vaga;
A votação eletrônica ocorreu no período de 
28/06/2021 a 02/07/2021 eletronicamente no site sias.
eleicaonet.com.br/

Puderam votar os participantes e assistidos da SIAS, 
com mais de 16 (dezesseis) anos de idade, que estavam 
regularmente inscritos até 31/03/2021 e plenamente 
adimplentes quanto às contribuições para os planos 
de benefícios e, eventualmente, com as parcelas de 
empréstimos (caso também fossem mutuários).

Para concorrer a uma das vagas disputadas neste 
pleito, além dos requisitos referentes à inscrição 
e adimplemento anteriormente mencionados, os 
candidatos deveriam possuir, no mínimo, 18 (dezoito) 
anos de idade, bem como preencherem os demais 
requisitos do Regulamento Eleitoral.

É importante lembrar que os Conselhos Deliberativo 
e Fiscal exercem papéis primordiais na estrutura 
organizacional das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, como a SIAS, atuando 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 pelos 
participantes, em eleição direta.

Trata-se de cargo não remunerado e oportunidade 
ímpar de participar da gestão democrática da 
Entidade.

As candidaturas homologadas e aptas a serem votada 
foram:

Conselho Deliberativo: 

- Maria Aparecida de Almeida Valadares

Conselho Fiscal:

- Maria Antonia Esteves da Silva

Para conhecer o currículo das candidatas e outras 
informações sobre o Processo Eleitoral, acesse www.
sias.org.br/home/eleicao/. 

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.

Na próxima edição da SIAS Notícias divulgaremos 
mais informações sobre o resultado das Eleições e a 
posse dos conselheiros.
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APROVAÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo da SIAS, em reunião realizada 
no dia 30/03/2021, por vídeo conferência, APROVOU, 
por unanimidade, e no prazo legal, as Demonstrações 
Contábeis da SIAS relativas ao exercício de 2020, 
com base nos pareceres de Auditoria Externa 
Independente, da Consultoria Atuarial e do Conselho 
Fiscal da SIAS, bem como no exame da prestação de 
contas da Diretoria Executiva.

O Relatório Anual de Informações – RAI 2020 - explicita 
essas informações.

Destacamos, ainda, que o Conselho Deliberativo, 
na mesma reunião, em exame dos resultados das 
Reavaliações Atuariais 2020 dos Planos de Benefícios 
administrados pela SIAS, APROVOU, por unanimidade, 
o custeio dos referidos Planos para o ano de 2021, 
a viger a partir do mês de abril, sendo mantidos os 

mesmos planos de custeio praticados em 2020. As 
informações estão disponíveis para consulta no site da 
SIAS, aba “Institucional” sub-aba “Relatórios” (www.
sias.org.br/home/institucional/).

Relatório Anual de Informações

RAI 2020

Está disponível no site da SIAS (www.sias.org.br) 
o Relatório Anual de Informações (RAI) relativo ao 
exercício de 2020, 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. 
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SIAS em números -   Janeiro a Junho de 2021

A carteira de investimentos dos recursos dos planos 
administrados pela SIAS acumulou, no 1º semestre de 
2021, a rentabilidade global de 5,17%, inferior à meta 
atuarial dos planos de benefícios, equivalente 6,77% 
(INPC + 5,5%). O resultado global reflete, em grande 
parte, uma alocação de 60% em títulos públicos 
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, 42% dos recursos 
alocados em Fundos de Investimentos dos segmentos 
“Renda Fixa”, “Renda Variável” e “Multimercados 
Estruturados”. 

A carteira de investimentos dos recursos administrados 
pela SIAS encerrou o primeiro semestre de 2021 
acumulando o montante aproximado de R$ 141,3 
milhões, assim distribuídos entre os segmentos 
de aplicação, aproximadamente: Renda Fixa – R$ 
102,88 milhões; Renda Variável – R$ 18,92 milhões; 
Investimentos Estruturados – R$ 17,72 milhões; 
Empréstimos – R$ 122,31 mil; Imóveis – R$ 55,6 mil; 
Outros (IR a Recuperar) – R$ 1,55 milhões; Disponíveis 
– R$ 92,76 mil. 

A carteira de Renda Fixa, representando 72,79% 
do total dos investimentos, é composta por 
Títulos Públicos Federais indexados à inflação 
(IPCA) e por Cotas de Fundos de Investimentos de 
Condomínio Aberto indexados ao IMA-B, obtendo 
uma rentabilidade acumulada de 5,57% no ano. Na 
Renda Variável, representando 13,38% do total dos 
investimentos, a carteira é composta por Cotas de 
Fundos de Investimentos em Ações que buscam o 
retorno absoluto através da análise fundamentalista de 
ações, nas categorias “Valor” e “Ações Livre”, obtendo 
uma rentabilidade acumulada de 4,69% no período, 
contra um Ibovespa no mesmo período de 6,54%. A 
carteira de Investimentos Estruturados representa 
12,53% da totalidade dos investimentos, e é composta 
por Cotas em Fundo de Investimentos Multimercados 
não Institucionais, obtendo rentabilidade acumulada 
de 2,64% no ano. 

Ressalta-se que, no 1º semestre 2021, a carteira de 
investimentos foi afetada pelos desdobramentos da 
Pandemia do COVID-19, pelas incertezas acerca da 
reabertura econômica, das medidas compensatórias 
para permitir a continuidade dos gastos emergenciais 

e da continuidade de reformas estruturais. Além disso, 
a carteira também foi impactada pela elevação das 
taxas de juros do tesouro americano.

A carteira de Empréstimos a Participantes e Assistidos 
acumulou uma rentabilidade de 0,60% no ano, 
e representa 0,1% 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 de imóveis.



PARTICIPANTES

EXPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE (EM %)

BENEFÍCIOS PAGOS

ATIVOS - 1.155
ASSISTIDOS - 0
BENEFICIÁRIOS - 0

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

ATENDIMENTOS POR TELEFONE: 

ATENDIMENTOS POR E-MAIL: 

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS: 

ATIVOS - 5.892
ASSISTIDOS - 170
BENEFICIÁRIOS - 64

ATIVOS - 12
ASSISTIDOS - 86
BENEFICIÁRIOS - 365

Posição em Jun/2021

Plano CLT - 463 Plano RJU - 6.126

Plano PREVSIAS - 1.155

Últimos 4 anos

908

2.510

1

Posição em 
Jun/2021

BALANCETE

OUTROS: 23 4.491TOTAL: 

Posição em Jun/2021

Posição em Jun/2021

Posição em Jun/2021

2018 2019 2020

Acumulado

2021

ATENDIMENTOS POR WHATSAPP: 1.049
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TELEATENDIMENTO: NOVIDADE NA 
LEGISLAÇÃO 

A Unimed-Rio informa que, seguindo a Resolução 
nº 305/2020, do Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ), a partir do 
dia 03/05/21 todos os beneficiários que realizarem 
agendamento na plataforma de consultas online 
Conexa Saúde deverão informar se o atendimento 
com o médico selecionado está sendo realizado pela 
primeira vez. 

Neste caso, a legislação determina que a consulta 
seja feita de maneira presencial: 

“A Telemedicina na modalidade teleconsulta só 
está autorizada para pacientes que já são atendidos 
pelo médico, sendo vedada a realização da primeira 
consulta de forma não presencial.”

Caso seja a primeira consulta, como vai 
funcionar?  

Você não será impedido de realizar o agendamento, 
mas será alertado sobre a necessidade de realizar a 
primeira consulta de forma presencial, obedecendo 
a regulamentação mencionada.

Além disso, é possível que o médico cooperado siga 
com o formato de teleorientação. No entanto, ficará 
a critério do médico a prescrição de medicamentos, 
conforme a legislação.  

Caso você já seja paciente do médico escolhido, o 
atendimento online será feito normalmente e nada 
muda para você. 

Em caso de dúvidas, fale com a Unimed-Rio.

Canais de Atendimento Unimed-Rio:

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

- Demais localidades (interior): 0800-031-3861

- Deficientes auditivos e de fala: 0800-286-0234

WHATSAPP E APLICATIVO UNIMED-RIO

Agora os beneficiários da Unimed-Rio têm mais uma 
forma de resolver os assuntos do plano médico e 
falar com a Unimed-Rio. 

Whatsapp (21) 97269-7617

Exclusivo para pedido ou consulta de reembolso e 
Declaração de Permanência. 

Muito mais facilidade para você! 

Conheça também o app da Unimed-Rio. Tenha 
acesso às características do seu plano, guia médico, 
extrato de utilização, entre outras informações. 

Para baixar o app, procure por “Unimed-Rio” nas 
lojas virtuais da Apple (App Store) ou do Google 
(Play Store). 

Após o download, insira o mesmo login e senha 
utilizados na área restrita do site da Unimed-Rio. 
Caso ainda não tenha o cadastro, poderá realizá-lo 
no próprio aplicativo. 
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