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Nesta edição da SIAS Notícias falaremos sobre a cerimônia 
do Dia do Aposentado realizada pela Abrapp e sobre o 
retorno do atendimento presencial na SIAS. 

Além disso, damos alertas importantes sobre o “Golpe do 
Pecúlio por Morte” e sobre os canais oficiais da Unimed-
Rio. 

Também  apresentaremos os números da SIAS de janeiro 
a março e o calendário de pagamento dos benefícios da 
folha de suplementação de aposentadoria e pensão para 
o ano de 2022. 

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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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.

Acesse www.sias.net.br. Para primeiro acesso, 
clique em “cadastre-se”. Caso tenha esquecido sua 
senha, clique em “nova senha”. Informe CPF, data de 
nascimento, o seu Código de Verificação e crie sua 
senha que será usada nos próximos acessos. 

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

Confira abaixo as datas previstas para o pagamento 
dos benefícios da folha de suplementação de 
aposentadoria e pensão para o ano de 2022. 

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

JANEIRO 21/01

FEVEREIRO 21/02

MARÇO 21/03 

ABRIL  20/04 

MAIO  20/05

JUNHO  21/06

JULHO  21/07

AGOSTO 19/08 

SETEMBRO 21/09

OUTUBRO 21/10 

NOVEMBRO 21/11

DEZEMBRO 21/12

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.

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! 

FACEBOOK SIAS

Na página 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 

http://www.sias.net.br
http://www.sias.net.br
http://www.facebook.com/SIASBrasil.


Alertamos a todos os participantes, assistidos e 
beneficiários da SIAS, bem como ao público em geral, 
para que tenham atenção ao “golpe do pecúlio por 
morte e do fundo de previdência”, por intermédio 
do qual os fraudadores entram em contato com as 
potenciais vítimas alegando a existência de um pecúlio 
em seu nome, exigindo ainda o preenchimento de 
formulários da SIAS, o fornecimento de informações 
e, em alguns casos, o pagamento de valores para a 
liberação do benefício. Não existe qualquer tipo de 
cobrança para requerimento de benefícios da SIAS. A 
SIAS não encaminha mensagens ou notificações por 
outros meios que não sejam os canais institucionais. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a SIAS 
antes de fornecer qualquer informação a terceiros. 
Ressaltamos que os serviços disponíveis na SIAS 

são contratados pelos participantes e assistidos 
diretamente via Central de Atendimento SIAS ou 
por meio da Mapma, Administradora de Benefícios 
e Corretora. Alertamos, ainda, que a carteira de 
empréstimos da SIAS está fechada, portanto, possíveis 
contatos telefônicos com esse tipo de oferta em 
nome da SIAS também não são verídicos. Caso haja a 
necessidade de contato telefônico com o participante, 
assistido ou beneficiário, o profissional da Central de 
Atendimento da SIAS se identificará previamente.

Fiquem atentos!

ALERTA IMPORTANTE:

DIA DO 
APOSENTADO
2022

A tradicional cerimônia em homenagem 
aos aposentados do sistema de Previdência 
Complementar Fechada realizada pela Abrapp e 
Sindapp foi realizada de forma online e ao vivo no 
dia 26 de janeiro, e teve transmissão no YouTube da 
Abrapp. O evento teve o tema “Feliz Melhor Idade” e 
teve grandes trocas de conhecimento com palestras 
e homenagens com abordagens relevantes e atuais, 
compartilhada de forma inclusiva e acolhedora.

Cabe destacar que o sistema Abrapp tem destinado 
especial atenção ao Dia do Aposentado como 
uma maneira de homenagear os mais de 800 mil 
beneficiários que recebem aposentadorias e pensões 
através dos planos administrados pelas Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). 
Anualmente, são pagos cerca de R$ 70 bilhões em 
benefícios para o conjunto de assistidos do sistema, 
beneficiando centenas de milhares de famílias 
brasileiras.
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CENTRAL DE
ATENDIMENTO 
DA SIAS TAMBÉM 
PELO WHATSAPP

Está disponível mais um canal de atendimento para os 
participantes e assistidos da SIAS.

É o WhatsApp da SIAS!

O canal é uma forma gratuita, segura e ainda mais 
rápida de falar com a Central de Atendimento da SIAS.

Com ele, além de verificar informações sobre os planos 
de previdência, planos médicos e demais serviços 
disponibilizados pela SIAS, é possível solicitar a 2ª via 
de boletos e consultar diversas outras informações. 
Saiba mais a seguir!

COMO USAR?

O número do WhatsApp da SIAS é o (21) 97459-7918 
e funciona de segunda a sexta, das 10h às 16h. 

Este é mais um canal digital que facilita o acesso 
à Central de Atendimento da SIAS. Com ele, os 
participantes, assistidos e beneficiários têm contato 
direto com a equipe de relacionamento, que está 
sempre à disposição para atender as solicitações e 
esclarecer as dúvidas.

Ao mandar uma mensagem para o WhatsApp da SIAS, 
você receberá uma mensagem automática. Informe 
seu CPF e aguarde o atendimento da Central de 
Atendimento. 

RETORNO DO ATENDIMENTO 

PRESENCIAL NA SIAS

Considerando a flexibilização das regras sanitárias de 
prevenção ao coronavírus, informamos o retorno do 
atendimento presencial na sede da SIAS, observados 
os cuidados em relação à aglomeração e demais 
medidas de prevenção. 

Assim sendo, desde o dia 28 de março, o atendimento 
presencial na SIAS voltou a funcionar de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 16h. 

Dê preferência para os canais de atendimento abaixo: 

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

E-mail:  atendimento@sias.org.br

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

Telefone:  (21) 2505-0050
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FIQUE ATENTO AOS CONTATOS OFICIAIS DA 
UNIMED-RIO

As mensagens da Unimed-Rio sempre são enviadas 
pelos seguintes domínios: 

@unimedrio.com.br 

@unimedrioresponde.com.br 

@unimedriocomunica.com.br 

Para não perder nenhum contato, lembre-se de 
conferir também a sua caixa de spam.

DICA:

Marque esses endereços como confiáveis para que 
você sempre possa receber informações importantes 
sobre o seu plano.

Acesse aqui o comunicado oficial da Unimed-Rio 
sobre esse assunto. 
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SIAS em números -   Janeiro a Março de 2022

A carteira de investimentos dos recursos dos planos 
administrados pela SIAS acumulou, no 1° trimestre 
de 2022, a rentabilidade global de 5,15%, superior as 
metas atuariais dos planos de benefícios, equivalente 
à 4,64% (CLT: INPC + 4,82% a.a.), 4,63% (RJU: INPC + 
4,79% a.a.), 4,43% (PREVSIAS: INPC + 4,00% a.a.) e 2,68% 
(PGA: CDI + 1,00% a.a.). O resultado global reflete, 
em grande parte, uma alocação de 69% 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, 31% 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 primeiro trimestre de 2022 
acumulando o montante aproximado de R$ 139 
milhões, assim distribuídos entre os segmentos 
de aplicação, aproximadamente: Renda Fixa – R$ 
104,1 milhões; Renda Variável – R$ 14,2 milhões; 
Investimentos Estruturados – R$ 19,5 milhões; 
Empréstimos – R$ 77 mil; Imóveis – R$ 55,6 mil; Outros 
(IR a Recuperar) – R$ 1,5 milhões; Disponíveis – R$ 13,2 
mil. 

A carteira de Renda Fixa, representando 74,6% 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 4,01% 
no ano. Na Renda Variável, representando 10,2% 
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 9,96% no período, contra um Ibovespa no mesmo 
período de 14,48%. A carteira de Investimentos 
Estruturados representa 14% da totalidade dos 
investimentos, e é composta por Cotas em Fundo 
de Investimentos Multimercados não Institucionais, 
obtendo rentabilidade acumulada de 7,85% no ano. 

A carteira de Empréstimos a Participantes e 
Assistidos acumulou uma rentabilidade de 10,39% 
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.



PARTICIPANTES

EXPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE (EM %)

BENEFÍCIOS PAGOS

ATIVOS - 1.136
ASSISTIDOS - 0
BENEFICIÁRIOS - 0

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

ATENDIMENTOS POR TELEFONE:  

ATENDIMENTOS POR E-MAIL: 

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS: 

ATIVOS - 5.748
ASSISTIDOS - 173
BENEFICIÁRIOS - 55

ATIVOS - 12
ASSISTIDOS - 65
BENEFICIÁRIOS - 339

Posição em Mar/2022

Plano CLT - 416 Plano RJU - 5.976

Plano PREVSIAS - 1.136

Últimos 4 anos

Posição em 
Mar/2022

BALANCETE

OUTROS: TOTAL: 

Posição em Mar/2022

Posição em Mar/2022

Posição em Mar/2022

2019 2020 2021

Acumulado

2022
 

ATENDIMENTOS POR WHATSAPP: 

270

1.437

24

1.052

119 2.902
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