
Página 6

Página 9

Página 4

Aprovações do Conselho 
Deliberativo

Nova Bandeira de Plano de 
Saúde AMIL

 Posse dos Novos Conselheiros

FALE COM A SIAS

Dê preferência à solicitação  pelo
Portal da SIAS 

sias.org.br/site/contato

www.sias.org.br
facebook.com/SIASBrasil

SIASNOTÍCIAS
 Edição 62

Julho a Dezembro de 2021
 



Editorial
Expediente

2

ÍNDICE

Página 3 .................................................................. CURTINHAS

Página 4 ........................AMPLIAÇÃO DOS PRODUTOS DE SAÚDE 
Nova bandeira - Amil

Página 5...........UNIMED-RIO - Renovação e reajuste das 
mensalidades

Página 6 ............................... POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS

Página 8 ..........................SELO DE ENGAJAMENTO ABRAPP 2021 

Página 9 .............. APROVAÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO

Página 10 ................ SIAS EM NÚMEROS

Nesta edição da SIAS Notícias falaremos sobre o 
lançamento da nova bandeira de plano de saúde da AMIL 
e sobre o reajuste anual dos contratos 1 e 2 da Unimed-
Rio. 

Além disso, abordaremos a posse dos membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal da SIAS e as aprovações 
do Conselho Deliberativo. 

Na página 7, falaremos sobre o selo de engajamento da 
Abrapp conquistado pela SIAS. 

Também  apresentaremos os números da SIAS de janeiro 
a dezembro de 2021. 

Boa leitura!

Todos juntos no combate ao 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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PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

Confira abaixo as datas previstas para o pagamento 
dos benefícios da folha de suplementação de pensão 
e aposentadoria para o ano de 2021:

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

RETORNO DO RECADASTRAMENTO 
DE ASSISTIDOS E PENSIONISTAS
ATENÇÃO, assistidos e pensionistas SIAS: A 
comprovação de vida para fins de recadastramento 
anual voltou a ser obrigatória desde 1º de agosto de 
2021.

O objetivo é manter atualizados os dados cadastrais 
dos beneficiários dos Planos Previdenciários 
(CLT e RJU), atendendo as exigências legais, bem 
como permitir a continuidade do correto e seguro 
pagamento dos benefícios.

Ressaltamos que é necessário manter seus dados 
atualizados para evitar que o seu benefício seja 
bloqueado, bem como proporcionar à SIAS o correto 
e seguro pagamento do benefício previdenciário.

Nesse momento, não há necessidade de 
reconhecimento de firma no formulário assinado e 
nem de autenticação da cópia dos documentos.

O atendimento presencial na SIAS continua suspenso 
por prazo indeterminado. O recadastramento pode 
ser enviado por e-mail (atendimento@sias.org.br) ou 
pelo whatsapp (21) 97459-7918.

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 PARA 
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.

ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO BÁSICA 

DO PREVSIAS

Conforme estabelecido no Regulamento do Plano de 
Aposentadoria – PrevSIAS, a unidade previdenciária 
(UP), no mês de janeiro/2022, será reajustada em 
10,96% de acordo com o INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) acumulado no período de 
dezembro/2020 a novembro/2021, passando a cota 
mínima para R$ 90,49 (noventa reais e quarenta e 
nove centavos).

Lembramos que o PrevSIAS é um plano de previdência 
elegível também a familiares dos servidores ou ex-
servidores do IBGE, que podem se inscrever no 
PrevSIAS de forma independente e sem vínculo com 
o plano do servidor, além de poderem usufruir dos 
serviços que a SIAS oferece. Para mais informações 
sobre a elegibilidade e sobre o PrevSIAS, acesse www.
sias.org.br/prevsias/.
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AMPLIAÇÃO DOS PRODUTOS DE SAÚDE
 NOVA BANDEIRA - AMIL

Por meio do SIAS COMUNICA nº 40, de 06/07/21, foi 
informado que a SIAS e a Mapma estavam estudando 
a entrada de novas bandeiras para o segmento de 
planos médico-hospitalares visando contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida e bem estar de seus 
participantes e assistidos. 

Após o período de análise das propostas, a operadora 
que naquele momento preencheu plenamente os 
requisitos desejados foi a Amil, cujos planos médico-
hospitalares serão disponibilizados pela SIAS à adesão 
voluntária dos participantes e assistidos da entidade, 
tornando-se uma alternativa ao contrato da Unimed-
Rio, que seguirá em vigência. 

As principais características dos planos médico-
hospitalares da Amil são:

- Planos com cobertura regional ou nacional – para os 
residentes no RJ, SP ou DF;

- Planos COM ou SEM coparticipação;

- Forma de contratação: Coletivo por Adesão;

- Forma de pagamento das mensalidades: pré-
pagamento.

- Opções COM ou SEM reembolso

- Ampla rede credenciada

As adesões aos planos de saúde da Amil foram 
disponibilizadas aos participantes e assistidos da SIAS 
a partir de 31 de agosto de 2021 e as solicitações 

recebidas até o dia 10 de cada mês serão analisadas 
e processadas para o 1º dia do mês subsequente, 
sendo o vencimento do boleto de pagamento da 
mensalidade sempre no dia 05 de cada mês.

Importante ressaltar que o Plano Médico da Unimed-
Rio (contratos 1 e 2) possui a forma pós-pagamento, 
portanto, caso o beneficiário da Unimed-Rio deseje 
mudar para a Amil, cuja modalidade dos planos é 
de pré-pagamento, haverá a cobrança de 2 (duas) 
mensalidades no primeiro mês, uma relativa ao Plano 
da Unimed-Rio e outra relativa ao Plano da Amil. 

Mais informações sobre os Planos da Amil, adesão, 
carências, tabelas de valores, elegibilidades, cidades 
de abrangência, rede credenciada e perguntas e 
respostas podem ser obtidas no link https://www.sias.
org.br/home/nova-bandeira/.

A Central de Atendimento da SIAS e a Mapma 
permanecem à disposição para esclarecimentos 
adicionais sobre a UNIMED-RIO e a Amil, por meio dos 
seguintes canais:

E-mail: atendimento@sias.org.br

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

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

Telefone: (21) 2505-0050 Atendimento de segunda a 
sexta, das 10h às 16h. Mapma Administradora: (21) 2216-
4821 / (21) 2216-4848 ou faleconosco@mapma.com.br



UNIMED-RIO - RENOVAÇÃO E REAJUSTE
 DAS MENSALIDADES 

Informamos que os Contratos 1 e 2, relativos ao plano 
médico-hospitalar estipulado pela SIAS para seus 
participantes e assistidos junto à Unimed-Rio, da 
modalidade Coletivo por Adesão, foram renovados 
por mais 12 meses (setembro/2021 a agosto/2022). 

Após a análise da sinistralidade dos Contratos 
(relação receitas x despesas) no período junho/2020 a 
maio/2021, inicialmente foi fixado pela Unimed-Rio o 
reajuste anual considerando apenas o índice da VCMH 
(Variação dos Custos Médicos e Hospitalares), que 

serve de base para os reajustes contratuais de planos 
coletivos aprovados pela ANS (Agência Nacional de 
Saúde). Para o período, a VCMH da Unimed-Rio foi 
de 12,08%, o que implicaria um reajuste com esse 
percentual. Após negociações da SIAS e Mapma 
junto à Unimed-Rio, o percentual de reajuste das 
mensalidades e da coparticipação dos Contratos 1 e 
2 será de 8%.  

Os valores que estão em vigor desde 1º de setembro 
de 2021 estão descritos nas tabelas abaixo::

Coparticipação - 30% do valor da consulta
 médica e 50% do valor dos exames, 

limitado em R$42,78

Coparticipação - 30% do valor da consulta médica e 50% do valor dos exames,  
limitado em R$21,40 e coparticipação de 50% do valor dos exames, limitado em R$42,78.
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POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS
Em reuniões extraordinárias dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, realizadas no dia 02 de setembro, 
tomaram posse os(as) novos(as) conselheiros(as), 
abaixo elencados, na forma do artigo 30, § 1º, do 
Estatuto da SIAS, para mandato com prazo de 4 
(quatro) anos.  

Conselho Deliberativo: 

- Maria Aparecida de Almeida Valadares;

- Francisco José Moreira Lopes; e 

- Lauro Pimentel Júnior.

Para presidir o Conselho Deliberativo foi indicado 
pelos conselheiros representantes do patrocinador e 
do instituidor o Sr. Lauro Pimentel Júnior.

Conselho Fiscal: 

- Carlos Cesar Bittencourt Sobral; e

- Maria Antônia Esteves da Silva.

Para presidir o Conselho Fiscal foi indicado pelos 
conselheiros representantes dos participantes e 
assistidos o Sr. Jorge Pinto Gomes.

Na oportunidade, a Diretoria Executiva desejou 
sucesso aos(as) novos(as) conselheiros(as) e agradeceu 
aos conselheiros(as) que tiveram seus mandatos 
encerrados pelos relevantes serviços prestados à SIAS.

A nova composição dos Conselhos*, a partir de 
02/09/2021, passa a ser a seguinte:
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*Obs.: Desde 12/02/21 está em vigor o novo Estatuto da SIAS, o qual determinou a não reposição dos cargos de 
suplente, gradualmente, conforme vencimento de seus mandatos, até que o mesmo seja suprimido da estrutura 
organizacional (art. 31, §§ 3º e 4º). 
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SELO DE ENGAJAMENTO ABRAPP 2021 
Foi concedido à Sociedade Ibgeana de Assistência 
e Seguridade – SIAS o Selo de Engajamento Abrapp 
2021, cujo programa tem o objetivo de incentivar o 
maior engajamento dos colaboradores e equipes para 
enfrentar os desafios impostos pelo cenário atual de 
mudanças aceleradas.

O Selo de Engajamento é um programa que nasceu 
neste ano por iniciativa do Comitê de Gestão de Pessoas 
da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar - Abrapp e representa o 
reconhecimento aos esforços da SIAS em proporcionar 
um ambiente colaborativo e de cooperação mútua.

O Instituto Ibero Brasileiro de Relacionamento com o 
Cliente - IBRC, organização que participa do programa 
da ABRAPP ficou responsável pela análise e atribuição 
das notas e ainda pela elaboração do diagnóstico com 
os pontos fortes e com os pontos que as entidades 
participantes do programa, devem melhorar.
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APROVAÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO
Na reunião extraordinária realizada no dia 08/12/2021, 
o Conselho Deliberativo da SIAS aprovou as propostas 
de Políticas de Investimento dos recursos garantidores 
dos Planos de Benefícios Previdenciários CLT, RJU, 
PrevSIAS e do Plano de Gestão Administrativa, 
apresentadas pela Diretoria Executiva para o período 
2022-2026, em conformidade com o disposto no 
artigo 20, III, do Estatuto da SIAS. 

 Os participantes e assistidos podem consultar a 
íntegra das Políticas de Investimento no portal da 
SIAS (www.sias.org.br/home/investimentos/) e, se 
desejarem, solicitar pelo portal na aba “Contato” o 
envio em meio impresso das mesmas.

Outras deliberações importantes do Conselho 
Deliberativo:

Reunião extraordinária de 23/11/2021 – aprovação da 
proposta de Orçamento-Programa para o exercício de 
2022, apresentada pela Diretoria Executiva;

Reunião ordinária de 09/11/2021 – aprovação 
do Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses 
Biométricas, Demográficas, Econômicas e Financeiras 
dos Planos de Benefícios e aprovação do Estudo 
Técnico de Adequação da Convergência entre a 
hipótese de taxa real anual de juros e a taxa de retorno 
real anual projetada para as aplicações dos recursos 
garantidores relacionados aos benefícios a conceder 
e concedidos dos Planos de Benefícios.
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SIAS em números -  Janeiro a Dezembro de 2021

A carteira de investimentos dos recursos dos planos 
administrados pela SIAS acumulou, em 2021, a 
rentabilidade global de 8,16%, inferior à meta atuarial 
dos planos de benefícios, equivalente 16,22% (INPC 
+ 5,5%). O resultado global reflete, em grande parte, 
uma alocação de 63% 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, 37% dos recursos alocados em 
Fundos de Investimentos dos segmentos “Renda Fixa”, 
“Renda Variável” e “Multimercados Estruturados”. 

A carteira de investimentos dos Planos administrados 
pela SIAS encerrou o ano de 2021 acumulando o 
montante aproximado de R$ 136 milhões, assim 
distribuídos entre os segmentos de aplicação, 
aproximadamente: Renda Fixa – R$ 103,4 milhões; 
Renda Variável – R$ 12,9 milhões; Investimentos 
Estruturados – R$ 18,0 milhões; Empréstimos – R$ 88,0 
mil; Imóveis – R$ 55,6 mil; Outros (IR a Recuperar) – R$ 
1,5 milhões; Disponíveis – R$ 89,4 mil. 

A carteira de Renda Fixa, representando 76% do total 
dos investimentos, é composta por Títulos Públicos 
Federais indexados à inflação (IPCA) e por Cotas de 
Fundo de Investimento Multimercado (juros e moeda) 
de Condomínio Aberto que acompanha a variação do 
CDI, obtendo uma rentabilidade acumulada de 12,99% 
no ano. Na Renda Variável, representando 9,5% 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 -18,98% no período, 
contra um Ibovespa no mesmo período de -11,93%. 
A carteira de Investimentos Estruturados representa 
13,3% da totalidade dos investimentos, e é composta 
por Cotas em Fundo de Investimentos Multimercados 
não Institucionais, obtendo rentabilidade acumulada 
de 4,62% no ano. 

A carteira de Empréstimos a Participantes e Assistidos 
acumulou uma rentabilidade de -14,54% 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 
alienação de imóvel.

Destaca-se que, em 2021, a performance da carteira 
de investimentos foi penalizada pelo estresse 
de mercado causado por ruídos políticos (CPI da 
COVID-19), por questões atreladas aos riscos fiscais 
(PEC dos Precatórios e possibilidade do rompimento 
do teto dos gastos públicos), pela elevação das taxas 
de juros do Tesouro Americano, que gerou uma 
fuga de capitais para os EUA, e pela continuidade do 
ciclo de aperto monetário (elevação da taxa de juros 
SELIC) realizado pelo Banco Central do Brasil, o que 
promoveu uma migração de recursos financeiros 
da Bolsa de Valores (B3) para alocação em títulos de 
Renda Fixa.



PARTICIPANTES

EXPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE (EM %)

BENEFÍCIOS PAGOS

ATIVOS - 1.146
ASSISTIDOS - 0
BENEFICIÁRIOS - 0

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

ATENDIMENTOS POR TELEFONE: 

ATENDIMENTOS POR E-MAIL: 

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS: 

ATIVOS - 5.784
ASSISTIDOS - 178
BENEFICIÁRIOS - 54

ATIVOS - 12
ASSISTIDOS - 67
BENEFICIÁRIOS - 362

Posição em Dez/2021

Plano CLT - 441 Plano RJU - 6.016

Plano PREVSIAS - 1.155

Últimos 4 anos

1.495

4.906

16

Posição em 
Dez/2021

BALANCETE

OUTROS: 154 8.915TOTAL: 

Posição em Dez/2021

Posição em Dez/2021

Posição em Dez/2021

2018 2019 2020

Acumulado

2021

ATENDIMENTOS POR WHATSAPP: 2.344


