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Informe de Rendimentos dos
assistidos estará disponível apenas
no site da FAECES

Estratégia assertiva
durante a crise garante retornos
positivos nos investimentos
Após um ano conturbado devido à crise econômica global ocasionada pela
pandemia da Covid-19, a FAECES fechou 2020 com retornos positivos no
que tange os investimentos dos seus planos de previdência (Plano BD 7,62%
e Plano II 5,12%). Todavia, os resultados ficaram abaixo das metas atuariais
estabelecidas (Plano BD 11,14% e Plano II 9,62%) - o que não significa
perdas, apenas que os ganhos não foram aqueles esperados para o período.
Para saber mais e conferir todos os números, acesse www.faeces.com.br
e, no menu Previdência, clique em Rentabilidade. Não se esqueça de
também conferir o seu e-mail: mensalmente, a FAECES envia o boletim
eletrônico Por Dentro da Rentabilidade, com o panorama dos
investimentos no mês anterior.

Diretor Administrativo e Financeiro é reconduzido
para o cargo e indicado como AETQ
O Conselho Deliberativo decidiu, por unanimidade, pela recondução
de Andre Barbosa Barreto Duarte no cargo de Diretor Administrativo
e Financeiro (para o mandato de 16/03/2021 a 15/03/2025) e sua
nomeação, a partir de 01/01/2021, como Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ, função até então exercida por
Luiz Carlos Cotta, Diretor-Presidente da Fundação. Com a mudança,
Cotta vai desempenhar a função de Administrador Responsável pela
Gestão de Riscos – ARGR, cuja principal incumbência é a implementação das ações de gerenciamento de riscos.

3
4

FAECES e você

2

Transparência: site e área restrita
são alimentados com ainda mais informações
sobre o seu plano de benefícios
A FAECES passou a disponibilizar ainda mais informações em seu site oficial
e na área restrita aos participantes, em
conformidade com as recomendações
da Resolução nº 32 do Conselho Nacional de Previdência Complementar,
que sugere a adoção de diretrizes para
a divulgação de dados dos planos, priorizando o uso de plataformas digitais.

Dentre as novidades, estão: extrato de
atas das reuniões dos conselhos deliberativo e fiscal, relação de prestadores de serviços da Fundação, beneficiários para fins previdenciários inscritos
no plano pelo participante ou assistido, demonstrativos de investimentos,
notas técnicas atuariais, balancetes
contábeis, dentre outros.

Número do seu CNS também pode ser
conferido na carteirinha do Viva+
Você sabia que no verso da carteirinha do plano de saúde
Viva+ os beneficiários também podem encontrar o número
do seu Cartão Nacional de Saúde – CNS (popularmente conhecido como “carteirinha do SUS”)?
Com ele, você pode consultar todos os dados de atendimento e seu histórico médico na rede pública de saúde.
Basta acessar conectesus-paciente.saude.gov.br e entrar
com os seus dados ou baixar o app Conecte SUS na App
Store (para smartphones com sistema iOS) ou na Google
Play Store (para aparelhos com sistemas Android).

Exemplo de CNS localizado na carteirinha do beneficiário VIVA+

Mais comodidade: novo app do Viva+
vai facilitar a consulta e a realização de exames
O Viva+ Exames, mais novo
aplicativo para smartphones da
FAECES, está em fase final de testes e em breve estará disponível
nas lojas Google Play ou App Store. Com ele, o beneficiário poderá
importar o resultado de seus exames diretamente dos laboratórios

conveniados. Os exames ficarão
armazenados no aplicativo e poderão ser consultados ou compartilhados com o seu médico a qualquer momento!
Além disso, o app vai disponibilizar uma lista completa de orienta-

ções de preparo antes da realização de exames, tais como tempo
de jejum, restrições alimentares
etc. Assim que o Viva+ Exames
estiver disponível para download,
a Fundação irá informá-lo(a). Fique
atento(a) aos seus e-mails e ao site
oficial da FAECES!
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Conselheiros são eleitos em
Processo Eleitoral digital
Mesmo com os adventos causados
pela pandemia da Covid-19, o calendário de eventos programados
para 2020 na FAECES foi cumprido
sem prejuízos – incluindo a renovação dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal da Fundação para os próximos 4 anos. O processo eleitoral

começou em outubro e foi conduzido por uma Comissão Eleitoral formada por representantes da Cesan,
do Sindaema e da própria FAECES.
Totalmente eletrônica, a votação
ocorreu nos dias 30/11 e 01/12
exclusivamente pela internet, me-

diante acesso via senha enviada
para o e-mail e o telefone existentes nos cadastros dos participantes. O resultado foi divulgado
em 04/12, com homologação da
vitória da chapa Compromisso com
Responsabilidade, a única inscrita,
composta por:

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

Milena Plaster Benevides Freitas (efetivo)

Edmar José Zorzal (efetivo)

Rafaela Perim Pechinho (suplente)

Lorena Favero Uliana (suplente)

Reginaldo José de Castro (efetivo)

Hélio de Sousa (efetivo)

Gelcimar Lopes de Oliveira (suplente)

Adivalti Antonio Nunces Loureiro (suplente)

A posse dos eleitos vai ocorrer no próximo dia 15/03 e
seus mandatos serão vigentes de 16/03/2021 a 15/03/2025.

Políticas de
Investimentos são
atualizadas para o
período 2021-2025
Você sabe como a FAECES realiza a distribuição dos recursos dos planos de benefícios que
administra e os aplica no mercado financeiro?
Essas diretrizes são definidas pelas Políticas
de Investimentos e, conforme a legislação
estabelece, anualmente esses documentos
devem ser revisados, considerando um horizonte de cinco anos, no mínimo. As políticas
para 2021-2025 já estão disponíveis para
a sua consulta no site da Fundação: acesse
www.faeces.com.br e, no menu Investimentos, clique em Política de Investimentos.

Dia do Aposentado
é celebrado com
palestras virtuais
Em virtude do “novo normal”, o Dia do
Aposentado (comemorado em 24/01) foi
comemorado pela FAECES de forma diferente. A Fundação convidou, via e-mail e
com nota em seu site, os seus assistidos a
participarem da Semana do Aposentado
promovida pela Abrapp - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, uma das principais
entidades ligadas ao sistema de fundos de
pensão no País. Com palestras gratuitas e
on-line, a iniciativa contou com videoconferências sobre saúde, qualidade de vida e
empreendedorismo na melhor idade.
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Informe de Rendimentos dos
assistidos estará disponível
apenas no site da FAECES
Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que dispõe
sobre tratamento de dados pessoais e sensíveis, os informes para
fins de Imposto de Renda vão ser disponibilizados exclusivamente no
site da FAECES, tal como já acontece com o Demonstrativo Mensal
de Pagamento.
Cabe lembrar que, na Área Restrita, o assistido encontra todos os
informes necessários para o preenchimento da sua Declaração do
Imposto de Renda: Informe de Benefícios, Declaração de Saldo Devedor de Empréstimo e Extrato de Utilização e de Reembolsos do
Plano de Saúde. Se tiver dúvidas sobre como acessar a Área Restrita,
consulte o link: www.faeces.com.br/area-restrita-saiba-como-acessar-ou-solicitar-sua-senha. Os informes estarão disponíveis no site a
partir de 26/02.
Para os participantes ativos da Fundação, empregados da Cesan, o
Informe de Rendimentos é disponibilizado pela Companhia e já contém os valores descontados no pagamento mensal relativos ao plano
de saúde e as contribuições aos planos de previdência da FAECES.

Balanço Patrimonial
CONSOLIDADO (em R$)
NOVEMBRO/2020
ATIVO
DISPONÍVEL

53.184

REALIZÁVEL

416.360.011

Gestão Previdencial

1.485.579

Gestão Administrativa

816.515

Investimentos

414.057.917

Titulos Publicos

189.647.431

Fundos de Investimento

218.992.447

Referenciado

18.625.520

Renda Fixa

3.578.073

Ações

65.317.457

Multimercado

84.459.617

Direitos Creditórios

154.465

Participações

46.857.315

Investimentos Imobiliários

748.215

Empréstimos

4.669.824

PERMANENTE

417.687

Imobilizado

92.324

Intangível

325.363

GESTÃO ASSISTENCIAL
TOTAL DO ATIVO

10.153.535
426.984.417

PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
Gestão Previdencial

3.573.883
2.764.483
796.608
12.792
1.000
1.000

Gestão Administrativa
PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio de Cobertura do Plano

413.255.999
407.812.139

Provisões Matemáticas

434.399.051

Benefícios Concedidos

280.748.630

Benefícios a Conceder

154.125.553

(-) Provisões Matemáticas a Constituir
Equilíbrio Técnico Resultados

(475.132)
(26.586.912)

Superávit Técnico Acumulado

397.673

(-) Déficit Técnico Acumulado

(26.984.585)

Fundos

5.443.860

Fundos Previdenciais

1.108.953

Fundos Administrativos

4.237.437

Fundos de Investimentos
GESTÃO ASSISTENCIAL
TOTAL DO PASSIVO

97.470
10.153.535
426.984.417

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
Diretoria Executiva

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: Sérgio Henrique Vieira Rabello, Jouze F.
Wander Haeyden Lentini, Sebastião Fortes Coelho,
Átila Travaglia Pasini

Efetivos: Reginaldo José de Castro,
Millena Plaster Benevides Freitas, Tiago Siqueira
da Silva, Stênio Santos Sales
Suplentes: Leandro Rezende de Abreu,
Ana Maria Gusmão Lyra Silveira,
Karla Ponzo Vaccari

Produção

Jornalista Responsável

Plus Interativa
www.plusinterativa.com

Carlos Lisboa Jr.
(MTB 33650/RJ)

