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“A SIAS foi criada em 1979

Este espaço é dedicado às perguntas frequentes

com o objetivo de administrar

dos participantes e assistidos que entram em con-

o plano de benefícios
para complementar a
aposentadoria dos antigos
empregados em regime CLT
do IBGE e seus beneficiários.”

tato com a Central de Atendimento da SIAS para tirarem suas dúvidas. Nesta edição, selecionamos a
seguinte questão:

Pergunta: O que é necessário para que a inscrição
ao plano de saúde da SIAS possa ocorrer sem o
cumprimento das carências contratuais?

Este é um ano especial, principalmente para a
SIAS. No dia 29 de maio, a Entidade completa 30 anos
de existência.

SIAS responde: É necessário que o pretendente seja participante da SIAS. Além disso, precisa ter sido vinculado, junto

Concebida por iniciativa de empregados do IBGE
durante a realização da Campanha contra tuberculose, a
SIAS foi criada em 1979 com o objetivo de administrar o
plano de benefícios para complementar a aposentadoria
dos antigos empregados em regime CLT do IBGE e seus
beneficiários, além de outros benefícios.

com os dependentes que desejar incluir, a outro plano de
saúde com cobertura nacional nos últimos 6 meses, imediatamente anteriores à data de sua inscrição no plano de saúde da SIAS e sem interrupção de cobertura por mais de 30
dias entre o plano anterior e o plano da SIAS. O documento
hábil para comprovação de participação em plano anterior

Hoje, cerca de 1.000 famílias recebem os benefícios
pagos, mensalmente, pela SIAS na forma de complementações de aposentadorias e pensões. Além desse plano,
a Entidade oferece plano de benefícios de risco (pecúlio e
aposentadoria por invalidez) para 11.000 servidores ativos
e aposentados pelo RJU do IBGE, assim como empréstimos e serviços assistenciais.
Em nome da Diretoria e de todos os empregados da
Entidade, agradeço a confiança depositada por todos os
participantes e assistidos, no sentido de acreditarem que a
SIAS pode oferecer-lhes um futuro melhor, com mais tranquilidade e qualidade de vida.

é a “Declaração de permanência” fornecida pela operadora
anterior. A referida declaração não pode ser fornecida pelo
estipulante da apólice e sim pelas operadoras dos planos,
tais como Unimed, Golden Cross, Bradesco, entre outros.

atendimento@sias.org.br

0800 282 9647
PABX (21) 2505-0050
FAX (21) 2505-0060

Agora vamos rumo aos próximos 30 anos!
Carlos Alberto Pereira
Diretor Superintendente
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Plano de Saúde Unimed Rio continua aberto a adesões
Em 2009, a SIAS já inscreveu mais de 4.100 vidas no plano
Continua aberto o prazo para que os participantes e assistidos
da SIAS se inscrevam no Plano de Saúde SIAS Unimed Rio. Líder
de mercado com 36 anos de tradição e mais de 650 mil clientes,
a Unimed Rio oferece, desde 2005, a parceria com a SIAS, demonstrando solidez e confiabilidade através de uma gestão médica eficaz, que permitiu o equilíbrio econômico do contrato e a
manutenção das mensalidades desde setembro se 2007.

Tipos de planos:

Aproveite as condições especiais e faça já sua inscrição!

Quem pode aderir?

O plano é de pós-pagamento, com cobrança por boleto bancário ou
débito em conta e vencimento até o dia 05 de cada mês.

Titulares: participantes e assistidos da SIAS.
Dependentes Naturais: cônjuge ou companheiro (a), filhos solteiros
até 24 anos e filhos inválidos de qualquer idade. Equiparam-se à situação dos filhos os enteados, tutelados ou menores sob guarda.

Tabelas de preços:

Agregados: Mãe, filhos maiores de 24 anos e os netos, desde que
com dependência comprovada por meio da Declaração do Imposto
de Renda.
E mais! Participantes com planos de saúde há mais de seis meses não
precisam cumprir carência, à exceção dos 300 dias para parto.

Condições exclusivas:
• Contratação SEM taxa de adesão;
• Atendimento diferenciado através da Central de Atendimento SIAS;
• Cinco anos de plano grátis para dependentes naturais em caso de
falecimento do titular;
• Tabela de custos diferenciados para agregados;
• Gerenciamento de casos crônicos (orientação em saúde, call
center 24 horas, planejamento de alta hospitalar, visita domiciliar
de multiprofissionais);
• Custos cobrados por faixa etária;
• Seguro de vida de R$ 1.131,00 em caso de morte natural do titular
ou em dobro, no caso de morte acidental;
• Pós-pagamento;
• Rede referenciada de abrangência nacional, com cobertura ambulatorial e hospitalar.
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Participantes do Rio de Janeiro:
Os participantes do Rio de Janeiro contam com atendimento diferenciado. Além da Central de Atendimento SIAS, o participante
tem à sua disposição 6 Postos de Atendimento e podem usufruir
também do cartão magnético, que agiliza liberação do atendimento na rede credenciada.
Para informações completas sobre o plano, entre em contato
com a Central de Atendimento SIAS no 0800 2829647. O formulário de inscrição está disponível no site www.sias.org.br.
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A história da Entidade contada
No dia 29 de maio a SIAS – Sociedade
Ibgeana de Assistência e Seguridade,
da forma como existe hoje, completará 30 anos de existência. Para relembrar um pouco dessa história conversamos com uma aposentada especial, Sra. Dorá Americano Lessa de Vasconcellos, que
também irá comemorar seu aniversário em maio, no dia 12. Do
alto dos seus quase 80 anos, a assistente social que teve uma
carreira de dedicação no IBGE e na SIAS, concedeu uma entrevista exclusiva para esta edição do SIAS Notícias. Confira!

Sra. Dorá Americano Lessa Vasconcellos,
Ex-Chefe do Departamento de Bem-estar da SIAS
A SIAS teve início com uma campanha contra a tuberculose. O
que a Sra. se recorda desta época?
Eu comecei a trabalhar no
IBGE em 1954. Naquela época havia um surto de tuberculose muito
grande em todo o país e funcionários de baixa renda que não tinham
condições de ter o tratamento adequado. Então foi idealizada a Campanha Ibgeana Contra a Tuberculose (CICT), coordenada pelo Dr.
Eupídio Prachedes de Oliveira, o
médico-chefe do IBGE. Os funcionários contribuíam solidariamente
para amparar os nossos colegas que precisavam de tratamento.
Quando eu cheguei lá em 1954 ainda existia a CICT e nós continua-

mos na mesma linha de trabalho, até que não houve mais a necessidade específica para manter uma campanha contra a tuberculose
e tornou-se mais interessante fazer uma campanha de ajuda mais
diversificada aos funcionários, em todos os sentidos. Nós sensibilizamos a Diretoria da época quanto à essa questão e demos início à
Sociedade Ibgeana de Assistência Social, chamada SIAS, embora
apresentasse uma função diferente da atual (Sociedade Ibgeana de
Assistência e Seguridade).
Como funcionava a SIAS Social?
Era uma associação organizada pelos funcionários
do IBGE que oferecia benefícios diversificados, entre os
quais convênios com farmácias para vender medicamentos a preços mais baixos e
por consignação e supermercados com mais facilidades
para os conveniados. Na época existia o Banco Boa Vista,
que concedia pequenos empréstimos a taxa de 1%, além
de mantermos a doação de
remédios preventivos contra
a tuberculose. Também oferecíamos um pequeno auxílio para construção e pequenas reformas
em casa e bonificações para gestantes. Por fim, a SIAS se espalhou
por todo o Brasil. Em todo lugar havia uma SIAS. Nós fazíamos divulgação através do jornalzinho mensal e outras publicações. Também
organizamos a primeira FENASI, uma feira que aconteceu no IBGE
de Parada de Lucas (RJ) que teve a participação de caravanas de vários Estados, barraquinhas e
shows. Na época, o Dr. Eurico
Borba de Oliveira era o secretário-geral do IBGE e incentivou bastante esta iniciativa.
Depois veio a necessidade de
criar a SIAS como Sociedade
Ibgeana de Assistência e Seguridade, mantendo a mesma
sigla mas com outra finalidade. Na época nós éramos
do regime de trabalho CLT e
passamos a ter direito a benefícios com outro objetivo,
de seguridade e não mais de
assistência social.

5/5/1950

Linha
do Tempo
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26/5/1976

Estatutos da Campanha Ibgeana
contra a Tuberculose - CICT
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Estatuto do CENSUS – Fundo
IBGE de Seguridade Social
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por quem viveu esses 30 anos
E por que a Sra. se identificou tanto com o trabalho desenvolvido pela SIAS?

A importância da SIAS

Porque eu sou assistente social de coração. Infelizmente eu vejo
que esta é, hoje, uma profissão que está quase morrendo no Brasil e
fico muito triste por isso. Em 1954 eu entrei no IBGE como assistente social. Foi meu primeiro emprego remunerado, antes eu tinha feito alguns
estágios. E lá fiquei até 1991, quando me aposentei. Neste ano eu era
Chefe do Departamento de Bem-estar da SIAS, que ficava no prédio da
Mena Barreto. O IBGE me cedeu e eu fiquei lá por uns cinco anos.
Hoje a Sra. é assistida da SIAS?
Sim, eu pago tudo o que a SIAS oferece porque toda capitalização faz diferença. Há três anos eu recebi o pecúlio pelo falecimento
do meu marido, que também pertencia à SIAS, e eu tenho o plano de
saúde da Unimed, onde sempre fui muito bem atendida e não tenho
do que reclamar porque todo plano tem suas limitações. Hoje em
dia ninguém vive sem plano de saúde e pela SIAS o valor sai mais
barato. No futuro eu também vou deixar pecúlio para os meus filhos.
Tenho dois filhos – um casal – e três netos.
E a Sra. já fez uso de outros benefícios da SIAS?
Sim, entre outros, na época os funcionários tinham direito a pegar empréstimos na SIAS a 1% de juros, o que ajudou muita gente
a resolver problemas de moradia, pagamento de dívidas e permitiu
que eu começasse os meus investimentos pessoais.
Na sua opinião, qual a importância da SIAS para os empregados do IBGE?
A seguridade é muito importante para qualquer funcionário, ainda mais de uma instituição governamental, porque é a garantia de
uma melhor condição de vida ao dar vantagens como segurança e
tranquilidade. Toda empresa deve ter a sua, como a Petrobrás e o
Banco do Brasil têm. Afinal, o IBGE é uma empresa governamental.
Que mensagem a Sra. gostaria de deixar para os funcionários
que trabalham na SIAS?
Algumas pessoas que trabalharam comigo na época em que eu era
Chefe do Departamento de Bem-estar permanecem na SIAS e isso faz com
que me sinta, de certa forma, ainda bem próxima da SIAS. Eu gostaria de
dizer que todos que trabalham lá são muito dedicados, trabalham muito e às
vezes não são reconhecidas como merecem. Então peço a eles que esqueçam as dificuldades e trabalhem sempre com muito carinho no atendimento
aos empregados do IBGE, que foi minha casa durante tantos anos. Eu sinto muita saudade da minha SIAS Social principalmente, mas compreendo
a importância da SIAS Seguridade. Todos os funcionários devem relevar as
dificuldades e trabalhar em prol de um atendimento cada vez melhor.

“Ressalto que, ao longo desses anos, a importância
da Entidade não foi diminuída, embora a SIAS não tenha hoje um quantitativo de participantes como na sua
origem, quando o IBGE tinha mais que o dobro de funcionários. A SIAS continua oferecendo a cerca de mil famílias a proteção social na forma de complementação de
aposentadoria, pensões e/ou pecúlio. Portanto, permanecemos com o desafio de gerir a Entidade com o intuito
de manter sua solvência e sua capacidade de honrar o
compromisso assumido com essas famílias, que dela dependem para complementar suas aposentadorias. Outra
importância da SIAS está em oferecer produtos assistenciais. Apesar de não ser gestora dos planos, a Entidade
atua como estipulante nas negociações de contratos na
área de saúde, buscando sempre o melhor custo benefício para os serviços ofertados aos seus participantes e
assistidos. Além disso, sua carteira de empréstimos vem
atendendo a milhares de participantes nos últimos anos,
com condições especiais que garantem mais simplicidade na contratação, com agilidade, menos burocracia e
taxas atrativas.”

Depoimento do Diretor Superintendente, Carlos Alberto Pereira

16/10/1976

15/5/1979

22/5/1979

Regimento Interno da Sociedade Ibgeana
de Assistência Social, aprovado pelo
Conselho de Representantes

Estatuto da Sociedade Ibgeana

Aprovação do Estatuto e autorização de
funcionamento da Sociedade Ibgeana de
Assistência e Seguridade pela Secretaria
de Previdência Complementar

de Assistência e Seguridade
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Educação Previdenciária

Criação da Previc é prioridade em 2009
O ministro da Previdência, José Pimentel, tem pedido urgência
para votação do projeto de lei 3962/08, que recria a Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar). A criação deste
órgão já havia sido proposta em 2005, mas perdeu a validade por
não ter sido votada pelo Senado dentro do prazo constitucional.
O que é a Previc?
A Previc será uma autarquia de natureza especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério da
Previdência Social (MPS). Seu objetivo é aprimorar e fortalecer
os controles do sistema de previdência complementar, através de
uma nova estrutura de regulação mais flexível, com fiscalização
mais inteligente e quadro próprio de funcionários, que possam
perpassar governos.
A Previc terá uma estrutura básica, composta por Diretoria, Procuradoria Federal, Ouvidoria, Coordenadorias Gerais
e Corregedoria.
Este órgão será administrado por uma Diretoria Colegiada
composta por um diretor-presidente e quatro diretores, escolhidos

Relatório Anual de Informações 2008
Em atendimento à legislação previdenciária e primando pela transparência da
gestão, a SIAS divulgou para
todos os seus participantes e
assistidos o Relatório Anual
de Informações 2008, contendo os principais números
alcançados pela Entidade
no referido ano. O Relatório
foi encaminhado no dia 27
de abril, através dos Correios, para a residência dos
participantes e assistidos. O
documento também está disponível para consulta no site
www.sias.org.br.

Nota
Em 31 de dezembro de 2008, o Diretor Administrativo e Financeiro da SIAS no período de 2003 a 2008, Dr. Luiz Augusto Britto
de Macedo, deixou a SIAS para assumir a Diretoria de Investimentos do SERPROS, fundo de pensão do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).
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dentre pessoas de reputação e competência, indicados pelo ministro da Previdência e nomeados pelo presidente da República.
O Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), que
substitui o atual Conselho de Gestão (CGPC), exercerá a função de
órgão regulador do regime de previdência complementar e será responsável pela definição das políticas e diretrizes aplicáveis ao regime.
Segundo Pimentel, a previdência complementar tem hoje
um ativo de R$ 420 bilhões, geridos por mais de 300 fundos,
e o número de beneficiários é superior a 6,5 milhões. Em razão disso, considera indispensável a recriação da Previc para
garantir um quadro permanente de pessoal, maior autonomia
administrativa e recursos orçamentários para as atividades de
controle do setor.
Em tempo
A Abrapp (Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar) criou o blog
http://previcja.wordpress.com para apoiar a aprovação
do projeto. Acesse!

Dica de Leitura
Comer, rezar, amar.
Autor: Gilbert, Elizabeth
Editora: Objetiva
Elizabeth Gilbert estava com
quase trinta anos e tinha tudo o que
qualquer mulher poderia querer: um
marido apaixonado, uma casa espaçosa que acabara de comprar, o
projeto de ter filhos e uma carreira de
sucesso. Mas em vez de se sentir feliz e realizada, sentia-se
confusa, triste e em pânico.
Enfrentou um divórcio, uma depressão debilitante e outro
amor fracassado. Até que decidiu tomar uma decisão radical:
livrou-se de todos os bens materiais, demitiu-se do emprego,
e partiu para uma viagem de um ano pelo mundo – sozinha. O
objetivo de Gilbert era visitar três lugares onde pudesse examinar aspectos de sua própria natureza, tendo como cenário uma
cultura que, tradicionalmente, fosse especialista em cada um
deles. “Assim, quis explorar a arte do prazer na Itália, a arte da
devoção na Índia, e, na Indonésia, a arte de equilibrar as duas
coisas”, explica.
Escrito com ironia, humor e inteligência, o best seller de
Elizabeth Gilbert é um relato sobre a importância de assumir a
responsabilidade pelo próprio contentamento e parar de viver
conforme os ideais da sociedade. É um livro para qualquer
um que já tenha se sentido perdido, ou pensado que deveria
existir um caminho diferente, e melhor.

Fonte: www.livrariasaraiva.com.br
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Panorama SIAS
A SIAS alcançou em 2008 rentabilidade global de 5,72%, abaixo de sua
meta atuarial (INPC + 6%) que foi de
12,87% no mesmo período.
Em 2009, a Entidade encerrou o
primeiro trimestre com a rentabilidade
global de 5,26%, superior à sua meta
atuarial acumulada no mesmo período
que foi de 2,64%.

Este resultado deve -se ao bom de sempenho da renda variável que acu mulou um ganho de 15,35% no período
e corresponde a 9,98% dos RGRT, do
segmento de imóveis, que alcançou
um rendimento de 14,26% e corresponde a 4,4 4% dos RGRT, da car teira
de empréstimos com 5,8 3% de rentabilidade e que corresponde a 10,76%
dos RGRT.

Destacamos, ainda, o desempenho da
Renda Fixa de 3,14% no período, acima da
meta atuarial de 2,64% e da variação do CDI
de 2,89%. Trata-se de um segmento que corresponde a 74,81% dos RGRT sendo composto de 80% de títulos públicos atrelados ao
IPCA + 8% a.a. (média), constituindo-se em
um “colchão” para suavizar os impactos negativos de eventuais crises e garantir a meta
atuarial no exercício.

Março / 2009
Total de Benefícios Pagos pela SIAS:

Rentabilidade SIAS x Meta Atuarial e Parâmetros
1º trimestre 2009

Qtde
Benefícios - Total

1.096

3.683.123,47

Aposentadorias

541

1.214.812,64

Pensões

517

735.384,61

Pecúlio por Morte

36

1.728.295,78

Reserva de
Poupança

2

4.630,44

Participantes Ativos CLT:

Rentabilidade Global SIAS x Meta Atuarial x Poupança
2003 a março de 2009- Acumulada

24

Autopatrocinados

1

Assistidos CLT:

Qtde

Aposentados

541

Pensionistas

517

Invalidez
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Qtde

Empregados SIAS

Participantes Ativos RJU:

Composição da Carteira de Investimentos
Posição em 31.03.2009

Acumulado
Ano - R$

Qtde
228

Pecúlio

5.299

Invalidez e Pecúlio

3.636

Total

9.163

Assistidos RJU:

Qtde

Aposentados

231

Pensionistas

43

Composição dos Recursos Garantidores das Reservas Técnicas (RGRT)
Dezembro 2002 a março 2009
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Saúde em Dia

Atenção com a retina deve ser redobrada
Degeneração macular relacionada à idade é a principal
causa de perda visual severa e irreversível

Dia do Aposentado

Como o próprio nome diz, a degeneração macular relacionada
à idade é uma doença degenerativa que afeta a mácula, área central
da retina, que é a região interna do olho que contém as células que
captam os sinais luminosos.
A degeneração macular é a principal causa de perda de visão nos
países desenvolvidos, especialmente Estados Unidos e Europa, onde a
população de idosos é bastante expressiva. No entanto, tendo em vista o
aumento da longevidade no Brasil nas últimas décadas, pode ser que a patologia se torne mais frequente por aqui. “É uma importante causa de perda
da visão. Suas formas avançadas são mais comuns em pessoas de cor
branca e olhos claros – o que não é tão frequente em nosso país quando
comparado aos Estados Unidos e à Europa – porém, deve ser encarada
com seriedade, pois nosso número de idosos está crescendo”, afirma o
oftalmologista e especialista em retina, Oswaldo Ferreira Moura Brasil.
A doença não tem uma causa específica, mas sim muitos fatores
que contribuem para seu aparecimento. “O principal deles é a idade.
Um estudo de referência aponta que a incidência é de 14,4% entre
pessoas com 55 e 64 anos; 19,4%, entre 65 e 74; e 36,8%, acima de
75 anos”, diz o médico. Ele também afirma que tabagismo e hereditariedade podem contribuir para o aparecimento da patologia.

As aposentadas Lygia Maria Passos Bastos (acima)
e Norma de Oliveira Colin com o Diretor Superintendente
da SIAS, Carlos Alberto Pereira.

A patologia se manifesta de duas formas diferentes, dependendo do organismo de cada pessoa. A mais comum é a degeneração
macular seca, que corresponde a 80% dos casos e geralmente está
associada com pequena baixa visual. Já o tipo úmido – também chamado de neovascular – é menos comum, porém mais grave, sendo
responsável por 90% dos episódios de perda severa de visão.
Moura Brasil esclarece que a degeneração macular relacionada à
idade não provoca dores, coceiras ou faz o olho lacrimejar. “O principal sintoma é o aparecimento de uma espécie de mancha no centro
da visão, que pode tornar a imagem turva ou distorcida. Por isso, várias pessoas pensam que precisam apenas mudar o grau dos óculos,
quando, na verdade, a situação pode ser mais séria”, diz.
Outras alterações características da doença necessitam de
avaliação por médico oftalmologista especializado em retina para
confirmar o diagnóstico e prescrever o tratamento. Infelizmente, a
degeneração macular relacionada à idade permanece sem cura e a
perda visual não pode ser totalmente revertida. No entanto, existem
tratamentos que evitam a progressão da patologia e proporcionam
melhora do quadro.
Segundo o oftalmologista, a alternativa mais empregada nos
casos de forma seca é a utilização de vitaminas anti-oxidantes, que
evitam em 30% o desenvolvimento do quadro. Já a forma neovascular é tratada com uma injeção intra-ocular de substâncias anti-angiogênicas, que impedem a formação de novos vasos na retina e fazem
com que os que já existem fechem e cicatrizem.

da cerimônia organizada pela Abrapp (Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar) em comemoração ao Dia Nacional
do Aposentado.

A solenidade aconteceu no dia 23 de janeiro.
Neste ano, as aposentadas Lygia Maria Passos
Bastos e Norma de Oliveira Colin, do Rio de Janeiro, foram escolhidas para representar os assistidos da SIAS.

Fonte: www.unimedrio.com.br
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Por mais um ano consecutivo, a SIAS participou
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