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Educação Previdenciária e Financeira
A seção de Educação Previdenciária e Financeira do site da SIAS
encontra-se atualizada com novos conteúdos. A seguir você confere uma seleção das principais matérias. Para ler a íntegra das
informações, acesse www.sias.org.br.

Você sabe como são organizados os Fundos de Pensão?
Os Fundos de Pensão são regidos pela Lei Complementar
n° 109, de 2001, que estabelece regras gerais do Regime
de Previdência Complementar, operado por entidades fechadas ou abertas, tendo patrocinadores privados ou estatais. A entidade fechada de Previdência Complementar
deve elaborar seu próprio Estatuto e regulamentar cada
plano de benefícios por ela administrado, que pode ter a
adesão de patrocinadores ou instituidores.
A estrutura mínima para funcionamento de um Fundo de
Pensão é composta por um Conselho Deliberativo, um
Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva, sendo que o
número de conselheiros e o mandato respectivo são definidos no Estatuto. O primeiro é o órgão máximo da entidade,
responsável pelas diretrizes e definição das políticas administrativas e de investimentos; o Conselho Fiscal é responsável pelos controles internos da entidade; e compete
à Diretoria Executiva administrar o fundo.

O número e a forma como são compostos os Conselhos
variam de acordo com a patrocinadora do Fundo de Pensão, se é Privada, Estatal ou Empresa Pública.
No primeiro caso, um terço de seus membros deverá ser
integrado por representantes dos participantes e assistidos, cabendo ao Estatuto definir como se dará a nomeação. Já para os Fundos de Pensão patrocinados por
Empresas Públicas, o Conselho Deliberativo deve possuir
o máximo de 6 membros: 3 eleitos pelos participantes e
assistidos, e 3 nomeados pelos patrocinadores, sendo
que, neste caso, o mandato é de 4 anos com garantia
de estabilidade, e é permitida uma recondução. Para o
Conselho Fiscal, o máximo permitido são 4 membros: 2
conselheiros escolhidos pelos participantes e assistidos,
e 2 nomeados pelos patrocinadores. O mandato também
é de 4 anos, mas é vedada a recondução.

* Na próxima edição você conhecerá ainda mais sobre seu Fundo de Pensão. Aguarde outras informações!

Leia também em nosso site:
Programa de Preparação para
Aposentadoria (PPA)

Por que criar um Plano de
Aposentadoria em Ações?

Uma matéria que aborda como cresceu o número de organizações que se preocupa com o processo de aposentadoria dos seus funcionários, e a sua qualidade de vida.
O PPA reflete a maior compreensão das empresas sobre
as expectativas e ansiedades do empregado que está
prestes a se aposentar, e oferece ao indivíduo condições
e meios para ter uma boa aposentadoria, ocupando seu
tempo com atividades prazerosas e saudáveis.

Este texto irá apresentar ótimos motivos para criar um
PAC (Plano de Aposentadoria Complementar) em ações,
sem esquecer da importância da educação financeira
na sua rotina, através de reflexões e indagações
interessantes de Gregório Faganello Júnior, consultor
financeiro do Banco Geração Futuro de Investimentos.

Entrevista com Anna Carolina Lopes
Campos, consultora de investimentos
do Banco Geração Futuro de
Investimentos S/A.

Dica de Livro

A entrevistada desta vez é palestrante do evento “Encontro
Meninas Iradas”, focada em educação financeira para
mulheres, que responde várias dúvidas sobre a mulher
consumista e como ser uma boa investidora, além
de trazer curiosidades como os clubes e fundos de
investimentos específicos para o sexo feminino.

Saiba por que a obra
“Meninas normais vão
ao shopping, meninas
iradas vão à Bolsa”
vale a pena fazer parte
da sua prateleira.

O site da SIAS tem se consolidado como uma importante fonte de informação e esclarecimento de dúvidas
dos participantes e assistidos. Os números comprovam isso: o acesso ao Espaço do Participante vem aumentando de forma significativa, aliado a uma sensível redução no atendimento telefônico da Entidade.
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Pronto Atendimento Barra beneficia participantes da SIAS
Os participantes da SIAS, usuários do Plano de Saúde Unimed-Rio,
passaram a contar, desde 25 de outubro, com um pronto atendimento disponível todos os dias, durante 24 horas. A primeira unidade
própria de atendimento da rede assistencial está localizada na Barra,
e oferece uma moderna estrutura para atendimentos de urgências e
emergências, nas especialidades de clínica médica, pediatria e ortopedia, além de poder realizar exames de apoio diagnóstico, laboratoriais, raio-X, ultrassom e tomografia computadorizada. Apenas
a ortopedia não tem atendimento 24 horas, estando disponível no
período diurno. O serviço de resgate também foi disponibilizado em
horário integral, para garantir a agilidade no atendimento.

há algumas restrições para atendimentos de check-up, como consultas clínicas eletivas e de revisão, doenças de pele e sintomas de longa
evolução. Para estes casos é necessário que os pacientes agendem
consulta com os médicos cooperados da Unimed. Politraumatismos
em decorrência de acidentes de trânsito ou violentos, corpo estranho
em via aérea ou digestiva, urgências oftálmicas e de otorrino também
devem ser direcionados para hospitais da rede que tenham serviço de
emergência ou serviços especializados de urgência. Não são prestados
atendimentos para os casos de urgências ginecológicas e obstétricas
devido à unidade não ter ginecologista em seu quadro de funcionários,
nem equipamentos para o exame ginecológico.

A Cooperativa formou uma equipe de 180 profissionais, criteriosamente
selecionados entre médicos, enfermeiros, técnicos e assistentes, para
estar preparada para uma grande demanda de pacientes, que podem
ser mantidos em observação clínica de 12 horas, para depois, se necessário, serem encaminhados a um hospital da rede credenciada. Embora possua um quadro com excelentes médicos e ótima infraestrutura,

O Pronto Atendimento Barra fica na Avenida das Américas, 777, conta com uma área de 1,8 mil m2 e estacionamento para 70 carros.
Em breve será construída uma rede integrada, que incluirá mais dois
PAs: um Núcleo de Gestão de Saúde e um hospital de alta complexidade, para oferecer uma medicina cada vez mais humana e eficiente
a seus beneficiados.

Membros da Diretoria Executiva da SIAS recebem certificação
O Diretor Presidente Carlos Alberto Pereira (Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios), e o Diretor Administrativo e Financeiro Sérgio Martinho de Matos (Administrador Estatutário
Tecnicamente Qualificado – AETQ, responsável
pelos investimentos) receberam certificação na
modalidade por experiência profissional do Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social – ICSS. Sérgio Matos também obteve
certificação CPA-20 (por prova) concedida pela
ANBIMA - Associação Nacional das Instituições
do Mercado Financeiro e de Capitais, e autori-
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zação para gestão de carteiras de títulos e valores
mobiliários concedida pela CVM.
A certificação de dirigentes é uma exigência prevista na Resolução CMN 3.792/2009. A previsão
é que, até 31 de dezembro, o diretor responsável
pelos investimentos (AETQ) seja certificado por
instituição reconhecida pelo mercado financeiro
e de capitais, e os demais profissionais que participam no processo decisório de investimentos
sejam certificados atendendo a programação do
quadro ao lado.
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Até 2011: 25%
Até 2012: 50%
Até 2013: 75%
Até 2014: 100%
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Panorama SIAS
A rentabilidade de 9,41% dos investimentos no ano, acumulada até 30/09/2010, foi superior à Meta Atuarial de 8,44% (INPC + 6% ao ano)
no mesmo período. A bolsa de valores teve forte recuperação nos meses de julho e setembro, mas ainda acumula perdas no ano. A carteira de renda fixa (82% do total de investimentos) é composta basicamente por Títulos Públicos indexados à inflação (IPCA), e Depósitos
a Prazo Com Garantia Especial (DPGEs), que contam com a garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), tendo acumulado uma
rentabilidade de 9,32%, equivalente a 134% do CDI, e acima da meta atuarial.

Total de Benefícios Pagos pela SIAS

Rentabilidade no ano

Benefícios pagos e Devolução de Reserva no ano
Tipo

Aposentadorias
Pensões
Pecúlio
Devolução reserva
de poupança
Total

Valor (R$ Mil)

Plano CLT
2.417
2.516
762

Plano RJU
1.448
140
4.047

236

-

5.931

5.635

Número de Participantes Plano CLT (posição em 30.09.2010)
Participantes ativos
20

Distribuição por segmento

Assistidos
Aposentados
Pensionistas

763
267
496

Total

783

Número de Participantes Plano RJU (posição em 30.09.2010)
Participantes ativos
9.125
Invalidez
227
Pecúlio
5.863
Invalidez e Pecúlio
3.035
Assistidos
Aposentados
Pensionistas
Total

O Código de Ética da SIAS, aprovado em 28 de
setembro de 2009, pelo Conselho Deliberativo
da Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade, reúne um conjunto de normas de conduta
que tem por finalidade nortear o comportamento dos integrantes dos órgãos colegiados, dirigentes e empregados da entidade. Este Código
também tem por objetivo possibilitar a existência
dos mais elevados padrões relativos à urbanidade, respeito, justiça, honestidade, democracia e
transparência, no que se refere às rotinas de trabalho da SIAS, fortalecendo as relações internas
e externas do seu quadro funcional.
Saiba tudo sobre o Código de Ética acessando o
Menu Institucional do site da SIAS: www.sias.org.br
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9.393

SIAS recebe primeira parte
dos recursos do Banco Santos

Você sabia?

04

268
221
47

A SIAS recebeu, em setembro, R$ 201 mil, valor
equivalente a 10% de seus créditos na Massa
Falida do Banco Santos S/A. A previsão é de
que até o final deste ano sejam liberados mais
15% aos credores quirografários.
Os créditos da SIAS na Massa Falida do Banco
Santos S/A referem-se à aplicação em CDB
(Certificados de Depósitos Bancários), efetuada
em 11 de março de 2004, com vencimento para
7 de março do ano seguinte, no valor de R$ 1,7
milhões, e taxa de remuneração de 107% do CDI.
Em 12 de novembro de 2004 foi notificada
a intervenção pelo Banco Central no Banco
Santos S/A, e, em 4 de maio de 2005, foi
decretada a liquidação extrajudicial do Banco
Santos S/A.
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