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Editorial
Prezado(a) Participante,
Foi com entusiasmo que celebramos, em agosto, o primeiro aniversário do Viva+. Nessa ainda curta experiência de 1 ano, ficamos mais
capacitados e fortes para lidar com o desafio de garantir assistência
à saúde aos empregados e administradores da Cesan e seus dependentes, bem como aos aposentados, pensionistas e ex-empregados
da Cesan que mantém vínculo com a FAECES.
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FAECES tem aprimorado
cada vez mais a
sua Governança

Durante esse período, conseguimos ampliar a rede credenciada e a
cobertura – passando a oferecer internação e assistência domiciliares
e clínicas de desospitalização, por exemplo. Um esforço contínuo,
que tem dado resultados: em um ano, mais de 3.565 beneficiários
utilizaram o Plano para a realização de exames, consultas e outros
procedimentos médicos – o que nos mostra que gradativamente estamos alcançando nosso objetivo com a administração do Viva+.
Por conta disso, temos realizado treinamentos constantes e adotado
medidas para aprimorar a gestão e a governança da Fundação, de
forma a oferecer um serviço de excelência a todos os usuários. Saiba
mais na matéria da página 2.
Por fim, lembramos novamente da importância do uso do Plano
com responsabilidade. Conforme já citamos na edição anterior e em
outros canais de comunicação, custos maiores de manutenção ocasionados pelo uso exagerado – principalmente em casos sem a real
necessidade – podem refletir no aumento das mensalidades para
todos os usuários. Contamos com o seu apoio!
Até a próxima edição!
Diretoria Executiva
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Viva+: rede
credenciada
continua a crescer!
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Nova Resolução de
empréstimos é aprovada
pela Diretoria
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FAECES tem aprimorado
cada vez mais a sua
Governança
A cada ano, o crescimento da
FAECES é estimulado, o que
demanda cada vez mais esforços para fortalecer a gestão da
Fundação. Por isso, ao longo
de 2018, medidas de aprimoramento vem sendo realizadas. A
Entidade, que já possuia um Código de Conduta e Ética, criou
no primeiro semestre o Comitê
de Investimentos e, mais recentemente, implantou as Políticas
de Tecnologia da Informação e
de Gestão de Riscos e Controles Internos. O próximo passo é
aprovar, ainda este ano, o Manual de Governança – que objeti-

va a consolidação dos principais
preceitos e normativos voltados
às melhores práticas de governança – e a adesão ao código de
autorregulação em investimentos do Sistema Abrapp, que tem
o propósito de colaborar com o
aperfeiçoamento das práticas de
governança de investimentos.

dade de treinamento deste público, de forma com que desempenhem adequadamente as suas
funções.

É importante ressaltar também a
preocupação da FAECES com a
capacitação profissional dos conselheiros, dirigentes, membros
de comitês e empregados. Anualmente é realizado um levantamento para identificar a necessi-

Tudo isso reforça o interesse da
FAECES na segurança dos participantes e assistidos, uma vez que,
estando em consonância com
as melhores práticas de gestão,
a Fundação torna-se mais forte,
transparente e consolidada.

Viva+: rede credenciada continua a crescer!
A FAECES continua atuando para melhorar o
seu plano de saúde e ampliar a rede credenciada, com o objetivo de oferecer assistência
em diferentes municípios do Estado.
Nos últimos meses, conseguimos novos credenciados em diversas especialidades, tais
como: Angiologia, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Fisioterapia, Fonoaudio-

logia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Oftalmologia, Ortodontia etc., que
atendem em Barra de São Francisco, Cariacica,
Nova Venécia, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.
Acesse www.faeces.com.br/nossos-planos/
novos-credenciados e confira a lista com todos os contatos.

Extensão dos horários para perícias
A FAECES também conseguiu estender os horários de atendimento para a realização de perícias
médicas (quintas, de 13h30 às
19h) e odontológicas (segundas,
de 7h às 13h) na Integra – que é
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a prestadora de serviço responsável
pela auditoria e perícias. A Integra
fica na Rua José Alexandre Buaiz, nº
190 - Ed. Master Tower - salas 701
e 702 - Enseada do Suá, Vitória ES. Telefone: (27) 3024-1793.

Presente seguro. Futuro garantido.
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Nova Resolução de empréstimos
é aprovada pela Diretoria
A Diretoria da FAECES aprovou a nova Resolução de Empréstimo aos Participantes, com
o objetivo de atender à legislação relativa aos
investimentos dos planos de benefícios previdenciários.
A principal mudança foi na taxa de juros dos

contratos, que passou de 0,46% para 0,51%
ao mês, a partir de 1º de setembro de 2018.
A atualização monetária – que é o INPC com
dois meses de defasagem – e outros encargos
cobrados no empréstimo (Taxa de Administração de 0,11% e Fundo Garantidor de 0,03%)
permaneceram inalterados.

Por que ocorre correção nas parcelas? Entenda
Ao mesmo tempo em que o empréstimo é um benefício para o
participante – por ser oferecido
com taxas bem mais baratas que as
cobradas pelas instituições financeiras –, ele é um tipo de investimento

para a FAECES, classificado no segmento de “Operações com Participantes” pelo Banco Central. Por
isso, há a necessidade de correção,
pois ele causa impactos na rentabilidade dos planos de benefícios.

Empréstimo consciente
Antes de solicitar um empréstimo
à FAECES, analise a sua situação financeira atual e esteja preparado(a)
para assumir um compromisso de
médio a longo prazo e agir com
responsabilidade e planejamento.

Por mais que você esteja precisando
de dinheiro, recorrer ao empréstimo
deve ser uma atitude que busque a
solução para um problema, e não
uma fuga que pode ocasionar maiores complicações. Seja consciente!

Outubro Rosa e Novembro Azul: previna-se!
O fim de ano é marcado por
duas grandes campanhas reconhecidas internacionalmente:
o Outubro Rosa, contra o câncer de mama, e o Novembro
Azul, de combate ao câncer de
próstata.
Quando diagnosticados e trata-

dos no início, ambos têm os riscos de mortalidade reduzidos.
Por isso, a FAECES apoia as duas
iniciativas e lembra a importância do autoexame e da mamografia, no caso das mulheres, e
do exame de próstata, para os
homens. Visite o seu médico regulamente e previna-se!

Presente seguro. Futuro garantido.
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Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO (em R$)
JANEIRO A AGOSTO 2018
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

113.094
340.313.434
1.466.615
1.410.172
337.436.647
128.446.496
203.608.362
41.509.039
14.115.848
35.510.672
75.770.111
742.627
35.960.065
595.385
4.786.404
313.053
239.900
73.153
7.640.584
348.380.165

PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL
2.802.321
Gestão Previdencial
2.141.845
Gestão Administrativa
648.017
Investimentos
12.459
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
525.103
Gestão Previdencial
1.000
Gestão Administrativa
524.103
PATRIMÔNIO SOCIAL
337.412.157
Patrimônio de Cobertura do Plano 333.749.152
Provisões Matemáticas
354.733.590
Benefícios Concedidos
256.528.334
Benefícios a Conceder
111.508.946
(-) Provisões Matemáticas a
(13.303.690)
Constituir
Equilíbrio Técnico Resultados
(20.984.438)
Superávit Técnico Acumulado
(-) Déficit Técnico Acumulado
(20.984.438)
Resultados a Realizar
Fundos
3.663.005
Fundos Previdenciais
801.971
Fundos Administrativos
2.811.587
Fundos de Investimentos
49.447
GESTÃO ASSISTENCIAL
7.640.584
TOTAL DO ATIVO
348.380.165

Expediente

Diretoria-Executiva
Diretor-Presidente:
Luiz Carlos Cotta
Diretora de Seguridade:
Ana Cristina Munhós de Souza
Diretor Administrativo Financeiro:
Andre Barbosa Barreto Duarte
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Periodicamente, elencamos
algumas das principais dúvidas apresentadas por
participantes e assistidos, com suas respectivas
respostas. Leia e fique por dentro!
1. Por que a prestação do empréstimo aumentou significativamente no mês de agosto?
A correção mensal sobre o saldo devedor do empréstimo
é composta de juros fixos e atualização monetária – que
varia mensalmente e é cobrada com base no INPC de
dois meses anteriores ao período vigente. E isso pode
ocasionar aumento ou redução das prestações.
Em agosto, o valor ficou maior em relação ao cobrado
nos meses anteriores por que o INPC de junho – que
corrigiu as prestações de agosto – atingiu 1,43%, ficando muito superior ao INPC dos meses anteriores. Já em
outubro, por exemplo, a prestação sofrerá redução, pois
o INPC em agosto foi nulo – ou seja, 0,00%.
2. Como faço para consultar o extrato de utilização do Plano de Saúde?
Através do site da FAECES. Visite www.faeces.com.br e,
na página inicial, clique no item BENEFICIÁRIOS / ÁREA
RESTRITA que fica logo abaixo do banner das notícias.
Depois, entre com seus dados de acesso – os mesmos utilizados no Portal da Cesan.

Conselho Fiscal

Fundação Assistencial dos
Empregados da CESAN - FAECES
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

faeces

FAECES
Responde

Conselho Deliberativo
Efetivos:
Mateus Rodrigues Casotti
Romeu Souza Nascimento
Adivalti Antonio Nunes Loureiro
Bianca Lemos de Sousa Lima
Suplentes:
Stênio Santos Sales
Karla Ponzo Vaccari
Sebastião Forte Coelho
Átila Travaglia Pasini

Efetivos:
Elza de Abreu Costa
Helio de Sousa
Millena Plaster Benevides Freitas
Reginaldo José de Castro
Suplentes:
Leonardo de Souza Mariano
Fabio Ferreira da Costa
Leandro Rezende de Abreu
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