e você
Ano 9 - Edição nº 30 - 1° trimestre 2019

Viva+: novos parceiros
garantem descontos
em medicamentos
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Recadastramento dos
Assistidos começa em
maio e vai até 30/06
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Novo site da FAECES
oferece mais serviços
O novo site da FAECES entrou no ar sem muito alarde,
na virada de 2018 para 2019. Mas os participantes
já perceberam logo e têm elogiado a mudança, que
privilegiou uma navegação mais intuitiva e adequada ao
acesso por dispositivos móveis (celulares e tablets). Essas
alterações permitem que os novos serviços da entidade
sejam acessados com maior facilidade.
Com o novo site, além de acessar diretamente os serviços

do Plano de Saúde Viva+, nossos
participantes contam com um
menu de acesso rápido; o novo Portal
Saúde; a possibilidade de pesquisar a rede
credenciada de forma simples e rápida; e um
formulário online para solicitação de reembolso.
A mudança ocorreu, também, em função dos 24 anos da
FAECES, completados em 25 de abril.

Programa Peso Saudável
Criado pela CESAN, em parceria com a FAECES, o Programa
Peso Saudável tem como alvo os empregados da CESAN com
Índice de Massa Corpórea (IMC) superior a
30 (que indica sobrepeso e obesidade) com
o objetivo de oferecer orientação e acompanhamento nutricional, como forma de incentivo à adoção de melhores hábitos de vida.
“A obesidade em si não é fator que implica
em uma saúde ruim. Entretanto, algumas
doenças podem estar correlacionadas aos
indivíduos que apresentam IMC elevado ou
com grande porcentagem de gordura corporal”, afirma o
Dr. Leonardo Busatto, médico do trabalho da CESAN.

20 empregados já foram selecionados para a participação no
programa, de acordo com alguns critérios médicos, tais como
IMC elevado, comorbidades, realização de
exames periódicos regularmente e iniciativa
para mudança de hábitos alimentares.
O Peso Saudável terá previsão de 6 meses e
contará com uma palestra inicial que ocorrerá no dia 17 de maio, no auditório da FAECES, além de exames médicos para avaliação
inicial e final das condições físicas de saúde, e
acompanhamento mensal com nutricionista.
Os três empregados que apresentarem melhor desempenho
durante o programa receberão premiações que visam o estímulo à manutenção de hábitos de vida saudáveis.
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Editorial
Prezado(a) Participante,
No início de 2018, todos os analistas avaliavam que estaria por vir um período de grandes oscilações no mercado financeiro, por conta da acirrada disputa eleitoral
no Brasil e pelas graves crises que se anunciavam no
cenário internacional. Acertaram. Mas apesar do ano
turbulento, a FAECES saiu-se bem, com seus investimentos protegidos e alcançando a meta atuarial, além
da implementação de novos serviços.
A Fundação segue colhendo bons resultados já nos primeiros meses de 2019. As rentabilidades alcançadas até
março foram de 4,14% pelo Plano de Benefício Definido
e de 4,44% pelo Plano de Benefícios II - índices bem superiores ao IPCA de 1,51%, ao CDI de 1,51% e à meta
atuarial de 2,44% acumulados no período. Um resultado
bastante positivo, que gerou mais de R$ 4 milhões de superavit até março, o que contribuiu para a queda do deficit técnico acumulado do Plano de Benefício Definido.

Para 2019, acreditamos que a filosofia hoje aplicada
aos investimentos da entidade (de maior segurança
e baixa exposição a riscos) deverá continuar gerando
bons resultados, dada a instabilidade ainda percebida
nos mercados. Internamente, daremos continuidade ao
trabalho implementado por nossa equipe em busca de
maior eficiência e da oferta de mais serviços e benefícios aos nossos participantes, como o Plano de Saúde
Viva+ e o Plano Família.
Por fim, iniciamos 2019 comemorando a chegada dos
nossos 24 anos e da 30ª edição deste informativo, um
verdadeiro marco na nossa comunicação e que, junto
com a nova versão do nosso site, demonstram nosso
esforço para fornecer mais transparência e nos tornar
mais próximos daquele que é a razão da existência da
nossa entidade: você, nosso(a) participante.
Boa leitura!

Viva+: novos parceiros garantem
descontos em medicamentos
As redes de drogarias Pacheco e São Paulo, que juntas possuem
mais de 2 mil pontos de venda no país, são as mais novas parceiras
do Plano de Saúde Viva+. Os beneficiários do plano passaram, a
partir de fevereiro de 2019, a contar com descontos na aquisição
de medicamentos nas lojas das duas redes.
Para obter o desconto é simples: na hora de pagar, informe que
você possui o plano “FAECES”, apresente a sua carteirinha médica
do Viva+ e um documento com foto. A identificação será feita pelo
código existente no verso da carteirinha. Esse número, para os titulares do Plano, é a própria matrícula; para os dependentes e agregados, é a junção da matricula do titular + um número sequencial.
Esse é mais um benefício da FAECES que você já usufrui no presente, para cuidar do seu futuro!

Diretoria Executiva da FAECES
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Recadastramento dos Assistidos
começa em maio e vai até 30/06
Se você é assistido ou pensionista da FAECES, atualize os dados do
formulário que será enviado à sua residência e devolva-o assinado
à FAECES, até 30 de junho.
O recadastramento é fundamental para garantir que os cálculos e avaliações atuariais dos Planos de Benefícios estejam sempre alinhados
com a realidade, garantindo a todos os seus assistidos o recebimento
dos benefícios contratados. Por outro lado, é o que permite aos aposentados e pensionistas o correto recebimento de informativos, publicações e de seus contracheques.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (27) 2122-3918.

FAECES promove
evento para aumentar
conhecimento sobre
previdência e finanças
pessoais

Consulte o Relatório
Anual de Informações
em nosso site
O Relatório Anual de Informações relativo ao exercí-

Aproveitando a realização da 6ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), a
FAECES e outros fundos de pensão do Espírito
Santo (Preves e Baneses), com o apoio da Associação Brasileira dos Planejadores Financeiros - Planejar, promoverá mais um evento acerca do tema
Educação Financeira e Previdenciária. A iniciativa pretende aumentar o nível de conhecimento
dos empregados e aposentados da CESAN sobre
previdência e finanças pessoais.
O encontro é gratuito e acontecerá no dia 21 de
maio de 2019, no Auditório do Tribunal de Contas
do Espírito Santo. Mais informações (horário, programação e palestrante) serão divulgadas em breve por meio de comunicados e no site da FAECES.

cio 2018 já está disponível no site www.faeces.com.br.
Recomendamos a leitura para melhorar o seu entendimento sobre a Entidade e a gestão dos seus planos.

FAECES e você
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Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO (em R$)

FAECES Responde

Janeiro a Fevereiro de 2019
ATIVO

Periodicamente, elencamos algumas
das principais dúvidas apresentadas
por participantes e assistidos, com suas
respectivas respostas. Leia e fique por dentro!

DISPONÍVEL

126.182

REALIZÁVEL

369.206.692

Gestão Previdencial

1.454.071

Gestão Administrativa

1.395.882

Investimentos

178.185.772

Fundos de Investimento

182.786.914

Referenciado

Como faço para obter o extrato de coparticipação
do Viva+?
Obter o extrato de coparticipação mensal é fácil e, agora com o novo site, ficou melhor ainda! Acesse o nosso site
www.faeces.com.br e siga os seguintes passos:
1. Clique em “Área restrita – Plano de Saúde”;
2. Informe seu Login;
3. Informe sua senha;
4. Acesse a opção “Extratos” e marque o mês desejado.
5. Por fim, clique na opção “Imprimir”.

366.356.739

Titulos Publicos

33.052.828

Renda Fixa

2.358.363

Ações

45.582.650

Multimercado

58.335.002

Direitos Creditórios

154.465

Participações

43.303.606

Investimentos Imobiliários

4.697.228

PERMANENTE

438.476

Imobilizado

108.003

Intangível

330.473

GESTÃO ASSISTENCIAL
TOTAL DO ATIVO

9.050.115
378.821.465

PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa

O que eu preciso para incluir um recém-nascido
no plano Viva+?

686.825

Empréstimos

1.823.075
1.098.672
709.186

Investimentos

15.217

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

525.103

Gestão Previdencial

1.000

Gestão Administrativa
PATRIMÔNIO SOCIAL

Você deve encaminhar para a FAECES:

Patrimônio de Cobertura do Plano

1. O formulário de inclusão preenchido e assinado pelo titular;
2. A certidão de nascimento da criança; e
3. O Cartão Nacional de Saúde – CNS (cartão do SUS).
Lembre-se que o titular tem até 30 dias a contar da data do registro do nascimento para fazer a inclusão com isenção de carência.
Após esse prazo haverá incidência das carências regulamentares.

524.103
367.423.172
363.395.981

Provisões Matemáticas

370.760.779

Benefícios Concedidos

269.972.265

Benefícios a Conceder
(-) Provisões Matemáticas a Constituir
Equilíbrio Técnico Resultados

111.241.413
(10.452.899)
(7.364.798)

Superávit Técnico Acumulado

-

(-) Déficit Técnico Acumulado

(7.364.798)

Resultados a Realizar
Fundos

4.027.191

Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos

929.336
3.042.555

Fundos de Investimentos
GESTÃO ASSISTENCIAL
TOTAL DO ATIVO

55.300
9.050.115
378.821.465

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
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Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

Diretor-Presidente: Luiz Carlos Cotta
Diretora de Seguridade:
Ana Cristina Munhós de Souza
Diretor Administrativo Financeiro:
Andre Barbosa Barreto Duarte

Efetivos: Mateus Rodrigues Casotti,
Romeu Souza Nascimento Júnior, Adivalti Antonio
Nunes Loureiro, Bianca Lemos de Sousa Lima
Suplentes: Stênio Santos Sales, Karla Ponzo Vaccari,
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Efetivos: Elza de Abreu Costa, Millena Plaster
Benevides Freitas, Reginaldo José de Castro,
Fábio Ferreira da Costa
Suplentes: Leonardo de Souza Mariano,
Leandro Rezende de Abreu
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