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Nesta edição da SIAS Notícias abordamos assuntos 
importantes como as aprovações do Conselho 
Deliberativo e a Alteração do Estatuto Social da SIAS. 

Disponibilizamos também o Relatório Anual de 
Informações (RAI) de 2021. 

Falamos sobre a pesquisa de satisfação da SIAS que 
ocorreu nos meses de abril e maio e será muito importante 
para aperfeiçoar nossos produtos, serviços e canais de 
relacionamento. 

Você também poderá acompanhar as novidades nos 
serviços assistenciais, como o lançamento do plano 
médico da ASSIM SAÚDE, lançamento de seguros 
em parceria com o Grupo Mapma e o reajuste das 
mensalidades da Odontoprev e da AMIL.

Além disso, damos dicas de como manter a saúde mental 
em dia através do programa de psicologia online da 
Unimed-Rio. 

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

Boa leitura!

Acesse a versão online da SIAS Notícias
Instale um leitor de QR Code e aponte 
a câmera do seu celular para acionar 
a captura do código.
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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/siasprevidencia.

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. 

Acesse www.sias.net.br. 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.

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

*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

RECADASTRAMENTO DE ASSISTIDOS E 
PENSIONISTAS

Os assistidos e pensionistas da SIAS devem fazer o 
recadastramento anual obrigatório no mês de seu 
aniversário. 

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 envio do 
formulário e dos documentos complementares deve 
ser feito por e-mail (atendimento@sias.org.br) ou pelo 
whatsapp (21) 97459-7918. 

PAGAMENTO DOS ASSISTIDOS E 
BENEFICIÁRIOS SIAS

Excepcionalmente, a SIAS antecipou o pagamento 
de 50% do décimo terceiro salário de assistidos e 
beneficiários para o dia 20/04. O pagamento foi feito 
junto com o benefício de abril. 

Lembramos que o contracheque do mês também 
fica disponível no e-participante (www.sias.net.br). 

WHATSAPP DA SIAS

A Central de Atendimento da SIAS também está 
disponível pelo WhatsApp. 

O canal é uma forma gratuita, segura e ainda mais 
rápida de fazer suas solicitações e tirar suas dúvidas. 

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

(www.sias.net.br)


Está disponível no site da SIAS (www.sias.org.br) 
o Relatório Anual de Informações (RAI) relativo ao 
exercício de 2021, 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. 

Acesse aqui para ler agora o RAI 2021.

APROVAÇÕES DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DA SIAS 

RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 
RAI 2021

O Conselho Deliberativo da SIAS, em reunião 
presencial realizada na sede da SIAS nos dias 30 e 
31 de março de 2022, APROVOU, por unanimidade, 
e no prazo legal, as Demonstrações Contábeis da 
SIAS relativas ao exercício de 2021, 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. 

Destacamos, ainda, que o Conselho Deliberativo, 
na mesma reunião, em exame dos resultados 

das Reavaliações Atuariais 2021 dos Planos de 
Benefícios administrados pela SIAS, APROVOU, por 
unanimidade, o custeio dos referidos Planos para o 
ano de 2022, a viger a partir do mês de abril, sendo 
mantidos os mesmos planos de custeio praticados 
em 2021. 

As informações estão disponíveis para consulta no 
site da SIAS, aba “Institucional” sub-aba “Relatórios” 
(www.sias.org.br/home/institucional/).
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https://www.sias.org.br/home/wp-content/uploads/2022/04/Rai-2021.pdf
http://www.sias.org.br/home/institucional/


De 18/04 a 13/05, foi aplicada uma Pesquisa de 
Satisfação para conhecer o que os participantes e 
assistidos pensam sobre a Entidade e seus produtos. 
Com base na análise das informações coletadas, 
a SIAS está fazendo uma revisão crítica de seus 
produtos, serviços e canais de relacionamento, visando 
aperfeiçoá-los para melhor atender às expectativas 
dos participantes e assistidos. 

A pesquisa foi realizada por amostragem, por e-mail 
e telefone, envolvendo participantes e assistidos dos 
mais diversos perfis e localidades. As entrevistas foram 
realizadas pela empresa Checon Pesquisa, contratada 
especialmente para execução deste trabalho. A 
pesquisa é sigilosa e a SIAS não tem acesso às respostas 
individuais, somente ao resultado final agregado. 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO SIAS
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Em cumprimento ao disposto na Resolução CNPC 
nº 40/2021 e na Portaria Dilic/Previc n° 324/2020, 
comunicamos aos participantes e assistidos que o 
Conselho Deliberativo da SIAS, durante a reunião 
extraordinária do colegiado, ocorrida em 9 de maio 
de 2022, aprovou a alteração do Estatuto Social da 
entidade. 

Assim, em cumprimento às referidas normas 
submetemos aos participantes e assistidos a síntese 

(quadro comparativo e justificativa) e o inteiro teor 
das referidas alterações, as quais estão disponíveis 
para consulta no site da SIAS (www.sias.org.br/home/
institucional/), item “Estatuto”, a serem, após 30 dias 
da mencionada divulgação, submetidas à apreciação 
da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – Previc, órgão governamental 
competente para fiscalização e supervisão das 
atividades das entidades fechadas de previdência 
complementar. 

ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL DA SIAS
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PLANO MÉDICO ASSIM SAÚDE
A SIAS e a MAPMA estão disponibilizando o plano 
médico-hospitalar do Grupo ASSIM para participantes 
e assistidos da SIAS. 

O ASSIM SAÚDE é uma operadora de planos de saúde 
com mais de 380.000 clientes. Possui a maior rede 
própria de hospitais e centros médicos, todos no Rio, 
além de ampla Rede Credenciada.

Será disponibilizado exclusivamente um plano 
regional (para os residentes no RJ) com opções COM 
e SEM coparticipação, na modalidade coletivo por 
adesão e com pré-pagamento. 

Confira abaixo as tabelas de valores válidas até 
janeiro/2023. 

Importante: Com base na clausula contratual, para 
início do plano é necessária a adesão de, no mínimo, 
30 beneficiários. 

Para mais informações sobre abrangência, 
elegibilidade, documentação, entre outras, acesse 
www.sias.org.br/home/nova-bandeira/. 

Agora os participantes e assistidos da SIAS passam 
a ter três alternativas de plano médico hospitalar: 
Unimed Rio (Nacional), Amil (Nacional e Regional – RJ, 
SP e DF) e Assim (Regional – RJ).
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PRODUTOS EXCLUSIVOS PARA 
O PARTICIPANTE SIAS

A SIAS e o Grupo Mapma oferecem aos participantes, 
assistidos e familiares os melhores produtos com 
preços diferenciados. Conheça abaixo os novos 
seguros que estão disponíveis para adesão e esteja 
protegido no seu dia a dia e em momentos de lazer. 
Além disso, disponibilizamos também o programa 
Saúde Total que oferece descontos de até 50% em 
vários estabelecimentos de qualidade de vida, como: 
clínicas de estética, salões de beleza, acupuntura, 
academias, lojas de produtos naturais, entre outros. 
O Saúde Total também possui parcerias com as 
melhores e maiores escolas de Inglês, Espanhol e 
outras línguas, como também faculdades e cursos 
profissionalizantes.

Para mais informações sobre os novos produtos e 
para solicitar uma cotação, acesse o link disponível no 
seu Espaço do Participante (www.sias.net.br).

Seguro Automóvel

Seguro Bike

Seguro Equipamentos Portáteis
 (celular, notebook, tablet, entre outros)

Seguro Residencial

Seguro Viagem

Programa Saúde Total - Descontos de até 50% em 
vários estabelecimentos, como: clínicas de estética, 
salões de beleza, acupuntura, academias, lojas 
de produtos naturais, academias exclusivas para 
mulheres, entre outros.
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ODONTOPREV – REAJUSTE DAS 
MENSALIDADES

AMIL - REAJUSTE DAS MENSALIDADES 

Informamos aos beneficiários do plano Odontoprev 
que o reajuste anual das mensalidades a partir de 
junho/2022 foi de 8%. 

Para arbitramento do índice de correção, a prestadora 
de serviços leva em consideração o índice IPC-Fipe 
e realiza uma análise do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato que consiste basicamente 
na comparação da sinistralidade do período de 
março/2021 a fevereiro/2022 com a receita auferida 
pelo pagamento das mensalidades. 

Considerando a data base do contrato, o reajuste das 
mensalidades da Amil ocorreu a partir da competência 
julho de 2022.

O índice de reajuste foi avaliado e estabelecido em 
19,90% e está de acordo com as normas da Resolução 
Normativa Nº 309, de 24/10/2012, da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS, que dispõe sobre 

o agrupamento de contratos coletivos de planos 
privados de assistência à saúde para fins de cálculo e 
aplicação de reajuste. Nesse tipo de renovação pela 
RN 309 não há margem para redução de reajuste. 

Acesse aqui as novas tabelas em vigor desde 
01/07/2022. 

Assim, segue abaixo a nova tabela do plano 
odontológico para o período de junho/2022 a 
maio/2023: 

Lembramos que nos anos de 2020 e 2021, após 
negociações, não foi aplicado reajuste no valor das 
mensalidades. 
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SIAS em números -  Abril a Junho de 2022

A carteira de investimentos dos recursos dos planos 
administrados pela SIAS acumulou, no 2° trimestre 
de 2022, a rentabilidade global de 7,39%, inferior às 
metas atuariais dos Planos CLT e RJU, e superior às 
metas de rentabilidades do Plano PREVSIAS e do PGA, 
equivalente à 8,09% (CLT: INPC + 4,82% a.a.), 8,07% 
(RJU: INPC + 4,79% a.a.), 7,67% (PREVSIAS: INPC + 
4,00% a.a.) e 5,93% (PGA: CDI + 1,00% a.a.). O resultado 
global reflete, em grande parte, uma alocação de 
75% 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, 
25% 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 segundo trimestre de 2022 acumulando 
o montante aproximado de R$ 138,9 milhões, assim 
distribuídos entre os segmentos de aplicação, 
aproximadamente: Renda Fixa – R$ 105,1 milhões; 
Renda Variável – R$ 11,5 milhões; Investimentos 
Estruturados – R$ 20,5 milhões; Empréstimos – R$ 
68,1 mil; Imóveis – R$ 55,6 mil; Outros (IR a Recuperar) 
– R$ 1,5 milhões; Disponíveis – R$ 86,5 mil. A carteira 
de Renda Fixa, representando 75% 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 8,44% 
no ano. Na Renda Variável, representando 8,3% 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 -10,54% no período, 
contra um Ibovespa no mesmo período de -5,99%. 
A carteira de Investimentos Estruturados representa 
14,8% da totalidade dos investimentos, e é composta 
por Cotas em Fundo de Investimentos Multimercados 
não Institucionais, obtendo rentabilidade acumulada 
de 13,54% no ano. A carteira de Empréstimos a 
Participantes e Assistidos acumulou uma rentabilidade 

de 4,75% no ano, e representa 0,01% 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 - 1.099
ASSISTIDOS - 0
BENEFICIÁRIOS - 0

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

ATENDIMENTOS POR TELEFONE:  

ATENDIMENTOS POR E-MAIL: 

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS: 

ATIVOS - 5.663
ASSISTIDOS - 175
BENEFICIÁRIOS - 57

ATIVOS - 12
ASSISTIDOS - 62
BENEFICIÁRIOS - 327

Posição em Jun/2022

Plano CLT - 401 Plano RJU - 5.895

Plano PREVSIAS - 1.099

Últimos 4 anos

Posição em 
Jun/2022

BALANCETE

OUTROS: TOTAL: 

Posição em Jun/2022

Posição em Jun/2022

Posição em Jun/2022

2019 2020 2021

Acumulado

2022
 

ATENDIMENTOS POR WHATSAPP: 

391

2.578

136

1.805

215 5.125



CUIDE DE SUA SAÚDE MENTAL
ATENDIMENTO ONLINE EM PSICOLOGIA DA 
UNIMED-RIO. 

Os beneficiários da Unimed-Rio podem se consultar 
com psicólogos capacitados, registrados no Conselho 
de Psicologia, de onde estiverem!

O serviço está disponível para todas as redes Unimed-
Rio sem custo adicional. 

- Segurança

- Conforto

- Sem fila de espera 

- Sigilo garantido

COMO SE CADASTRAR?  

1. Acesse o www.psicologiaviva.com.br

2. Clique em Plano de Saúde

3. Para realizar o seu cadastro, clique em Crie uma 
conta.

4. Selecione Plano de Saúde e, em seguida, a opção 
Unimed-Rio

5. Preencha as informações e insira os documentos 
solicitados para finalizar seu cadastro.

Pronto! Agora você pode agendar sua sessão.*

*Você poderá agendar sua consulta com, no mínimo, 
5 dias de antecedência, devido a análise do pedido de 
autorização.

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA? 

Entre em contato com o suporte da plataforma através 
do Whatsapp: (31) 99154-8292. 

Obs.: Para utilização do prestador, é necessário 
encaminhamento médico. Verifique a disponibilidade 
de agenda de seu psicólogo de preferência. Serviço 
exclusivo para clientes Unimed-Rio (cartão do plano 
com início 0037). Saiba mais em www.unimedrio.com.
br/psicologia-online/. 
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