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Editorial
Preazdo(a) Participante,
O retorno dos investimentos da FAECES em 2015 foi impactado pelo
cenário macroeconômico, altamente influenciado pelo aumento da inflação e pela volatidade do segmento de renda variável. Porém, em
função da estratégia que adotamos para os investimentos das carteiras
dos planos (principalmente no que diz respeito à aquisição de títulos
públicos), a rentabilidade que obtivemos foi positiva.
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GER: saiba como utilizá-la
para aumentar o valor
da sua aposentadoria

No Plano de Benefício Definido, por exemplo, conseguimos um retorno
de 12,27%. O resultado proporcionou um crescimento no patrimônio
líquido do Plano BD de aproximadamente 11% em relação a 2014,
mesmo com todas as adversidades enfrentadas. Já no Plano de Benefícios II, conseguimos uma rentabilidade de 12,23%. Embora não tendo
alcançado a meta atuarial (17,24%), o retorno de ambos os planos administrados pela FAECES foi superior à rentabilidade média das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – que, segundo a Abrapp,
foi de 7,5% no ano passado.
Esses números demonstram o nosso compromisso em gerir o seu patrimônio de forma a garantir a segurança e a tranquilidade que você,
como Participante, merece por direito a partir da sua aposentadoria.
Afinal, uma vez que os recursos estão seguros e rendendo bons retornos, há mais garantias de que os Planos irão cumprir com as obrigações
de pagar os benefícios concedidos no presente e aqueles a serem concedidos no futuro.
Cabe lembrar que planejar a estabilidade do seu futuro desde já não
deve ser apenas responsabilidade da Fundação, mas também de cada
um de nós. Reflita sobre isso... E até a próxima edição!
Diretoria Executiva
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Pensa em aderir ao PIADV da
Cesan? Então fale conosco!
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Martha Matias Miranda:
17 anos de uma gestão exemplar
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GER: saiba como utilizá-la para aumentar
o valor da sua aposentadoria
Os participantes do Plano de Benefícios
II podem usar parte da Gestão Empresarial por Resultados (GER) para efetuar uma contribuição adicional e
aumentar o seu saldo de conta no
Plano. Para tanto, os interessados devem entrar em contato com a Fundação

para receber as orientações necessárias.
O atendimento pode ser realizado pelo
e-mail faleconosco@faeces.com.br,
através do telefone (27) 2122-3900
ou, ainda, pessoalmente em nossa
Sede, no Centro de Vitória.

Cursos online gratuitos no site da FAECES
Estão disponíveis no site da FAECES links de cursos gratuitos
da FGV Online, da Uniabrapp
e da BM&FBovespa – que oferecem certificado de conclusão
ao final de cada treinamento
– nas áreas financeira e previdenciária.
Para consultá-los, acesse o endereço www.faeces.com.br,

clique no menu Ampliando
seu Conhecimento e depois
em Links Úteis.
Aproveite e navegue pelas outras abas do menu
Ampliando seu Conhecimento, onde podem
ser encontradas dicas de
economia, vídeos educativos e
muito mais!

Pensa em aderir ao PIADV da Cesan?
Então não deixe de falar conosco!
Toda vez que a Cesan abrir o Plano de
Incentivo à Aposentadoria e Demissão Voluntária (PIADV)
é importante que o participante dos Planos de Benefícios administrados pela
FAECES procure a Fundação a
fim de obter informações sobre a sua aposentadoria ou
sobre os institutos de Autopatrocínio, Benefício Proporcional
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Diferido, Portabilidade e Resgate. Afinal, é a
FAECES quem fornecerá, por exemplo, a data
em que o participante poderá requerer o benefício, o valor aproximado da sua aposentadoria, os descontos incidentes no seu benefício e informações sobre o Plano de saúde,
dentre outros.
Se você aderir ao PIADV, conte conosco! Entre
em contato pelo telefone (27) 2122-3900 ou
pelo e-mail faleconosco@faeces.com.br.

Presente seguro. Futuro garantido.
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Martha Matias Miranda:
17 anos de uma gestão exemplar
Após 17 anos de dedicação à FAECES,
Martha Matias Miranda deixará a Diretoria de Seguridade da Fundação. Ela, que
desde 1999 ocupava o cargo, conseguiu
estabelecer – com excelência – importantes avanços, incluindo a maior aproximação com os participantes, e irá deixar um
legado extremamente positivo para seus
pares e colegas. O Conselho Deliberativo
da Fundação ainda não indicou quem irá
substituí-la.

Homenagens dos Diretores...
“Martha teve uma atuação exemplar, sempre atenciosa com os participantes e assistidos, os empregados e os seus pares na Diretoria. Sua dedicação e elevado astral fez com que ela conquistasse
grandes amigos no segmento de fundos de pensão em todo Brasil. Desejo muito sucesso nesta nova
etapa da sua vida.” - Luiz Carlos Cotta, Diretor-Presidente
“Martha fez na FAECES grandes contribuições e amigos. Em pouco mais de três anos de convívio,
pude aprender muito com essa mulher e, sobretudo, pude entender como é ser parceiro e ter respeito ao próximo. Desejo muitas felicidades nessa nova caminhada!” - Marcelo Vieira Lopes, Diretor
Administrativo e Financeiro

Martha (ao centro) e parte da equipe da FAECES: bom relacionamento motivou a união de todos os colaboradores
e criou verdadeiros laços de amizade nos bastidores da Fundação.

...e também da sua equipe!
“Sabemos que agora você viverá um novo momento em sua vida, mas a amizade que construímos ao
longo dos anos perdurará para sempre!” - Sara Dias Samora Melo, Analista de Controle de Benefícios Jr.
“Você não foi somente minha Diretora de Seguridade, foi também uma grande amiga. Sentirei saudades da sua presença, mas a amizade ficará para sempre.” - Vanessa Domingos dos Santos, Analista de
Controle de Benefícios Pl.
“Sei que daqui pra frente você irá iniciar uma nova etapa e que Deus te ilumine sempre com essa
simpatia, alegria, humildade e amizade. Felicidades e muito sucesso!” - Vera Lucia Silva, Analista de
Benefícios Sr.

Presente seguro. Futuro garantido.
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Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO (R$)

FAECES Responde

JANEIRO A FEVEREIRO 2016
ATIVO
DISPONÍVEL
REALIZÁVEL
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
Titulos Publicos
Fundos de Investimento
Referenciado
Renda Fixa
Ações
Multimercado
Direitos Creditórios
Participações
Investimentos Imobiliários
Empréstimos
PERMANENTE
Imobilizado
Intangível
GESTÃO ASSISTENCIAL
TOTAL DO ATIVO

PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL
1.073.113
Gestão Previdencial
702.197
Gestão Administrativa
354.851
Investimentos
16.065
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
482.648
Gestão Previdencial
1.000
Gestão Administrativa
481.648
PATRIMÔNIO SOCIAL
276.436.995
Patrimônio de Cobertura do Plano 275.170.443
Provisões Matemáticas
288.826.708
Benefícios Concedidos
213.304.593
Benefícios a Conceder
105.778.648
(-) Provisões Matemáticas a
(30.256.533)
Constituir
Equilíbrio Técnico Resultados
(13.656.265)
Superávit Técnico Acumulado
(-) Déficit Técnico Acumulado
(13.656.265)
Resultados a Realizar
Fundos
1.266.552
Fundos Previdenciais
456.573
Fundos Administrativos
785.861
Fundos de Investimentos
24.118
GESTÃO ASSISTENCIAL
2.962.925
TOTAL DO PASSIVO
280.955.681

Expediente

1. Quais as principais características do Plano de Benefício
Definido (Plano BD) e do Plano de Benefícios II (Plano II)?

122.974
277.649.036
2.117.297
1.158.296
274.373.443
125.357.130
144.415.839
3.855.976
67.261.134
11.769.498
29.297.734
10.695.936
21.535.561
475.531
4.124.943
220.746
67.131
153.615
2.962.925
280.955.681

Plano de Benefício Definido
(Plano BD)

Plano de Benefícios II
(Plano II)

O plano é da modalidade Benefício Definido (BD), onde se tem o conhecimento
prévio do valor do benefício da aposentadoria.

O plano é da modalidade Contribuição
Variável (CV), onde o valor do benefício
da aposentadoria depende do saldo da
conta individual do participante.

A contribuição do participante é calculada atuarialmente.

O percentual de contribuição sobre o
salário de participação é definido pelo
participante.

A contribuição do patrocinador também
é calculada atuarialmente.

A contribuição do patrocinador tem o
mesmo valor da contribuição do participante (até o limite de 7% do salário de
participação).

O valor do benefício de aposentadoria
equivale à diferença entre 78% da média entre os 12 últimos salários de participação e o benefício hipotético do INSS
calculado na data da concessão da aposentadoria na FAECES.

O valor do benefício é calculado atuarialmente com base no saldo da conta
individual do participante, que é formada pelas contribuições do participante e
do patrocinador. Assim, quanto maiores
tempo e valor de contribuição e rentabilidade obtida, maior será o benefício de
aposentadoria.

O plano está fechado para novas adesões.

O plano está aberto para novas adesões.

2. Quando posso me aposentar na FAECES?
No Plano BD você deve preencher as seguintes condições: rescisão do contrato de
trabalho com o patrocinador, carta de concessão de aposentadoria do INSS e ter
no mínimo 55 anos de idade.
Já no Plano II as carências exigidas são: rescisão do contrato de trabalho com o
patrocinador, 10 anos de vinculação ao Plano e ter no mínimo 55 anos de idade no
caso de aposentadoria normal ou 50 anos no caso de aposentadoria antecipada.

Av. Princesa Isabel, 574. Bloco A – 13º andar
Vitória – ES – CEP: 29010-930
Tel: (27) 2122-3900 / Fax: (27) 2122-3913
www.faeces.com.br
faleconosco@faeces.com.br

Diretoria- Executiva

faeces

Diretor-Presidente:
Luiz Carlos Cotta
Diretora de Seguridade:
Martha Matias Miranda
Diretor Administrativo Financeiro:
Marcelo Vieira Lopes
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Conselho Fiscal

Fundação Assistencial dos
Empregados da CESAN - FAECES

Conselho Deliberativo
Efetivos:
Ana Cristina Munhós de Souza
Millena Plaster Benevides Freitas
Adivalti Antonio Nunes Loureiro
André Barbosa Barreto Duarte
Suplentes:
Mateus Rodrigues Casotti
André Luiz de Oliveira Lima
Atila Travaglia Pasini
Romeu Souza Nascimento Junior

Efetivos:
Luciana Miranda Soares Garcia
Maria Luiza da Silva
Hélio de Sousa
Elza de Abreu Costa
Suplentes:
Sebastião Fortes Coelho
Geovan Scheneider
Fábio Ferreira da Costa
Leonardo de Souza Mariano
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