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Prezado(a) Participante,

Iniciamos 2018 realizando movimentos importantes: externamente, 

intensificamos as ações presenciais da Fundação junto aos nossos 

participantes e assistidos; internamente, criamos o Comitê de Inves-

timentos da FAECES. Apesar de distintas e realizadas em ambientes 

diferentes, as duas ações têm um foco principal: nossos participan-

tes ativos e assistidos. A primeira, buscando maior aproximação, me-

lhor entendimento de suas demandas e mais agilidade na prestação 

de nossos serviços. A segunda, reforçando a segurança necessária à 

realização de nossos investimentos, que irão garantir o correto pa-

gamento dos benefícios de aposentadoria agora e no futuro.

Paralelamente a este movimento, nossa estratégia cautelosa de in-

vestimentos vem apresentando bons resultados, contribuindo para 

a redução do deficit no Plano de Benefício Definido. Até fevereiro, 

a rentabilidade acumulada do Plano BD foi de 3,97%, enquanto a 

do Plano de Benefícios II foi 3,19%. Ambas acima da meta atuarial 

de 1,42% e dos principais índices de inflação (INPC 0,41%, IGPM 

0,83% e IPCA 0,61%).

Por outro lado, continuamos a ampliar a rede credenciada do Plano 

de Saúde Viva+ para oferecer um serviço cada vez mais completo 

de assistência à saúde aos empregados da Cesan, participantes e 

aposentados da FAECES, dependentes e agregados.

Para 2018, a expectativa é superar nossas conquistas e continuar 

a trabalhar em prol do nosso objetivo maior: fornecer segurança e 

tranquilidade para as famílias de todos os participantes e assistidos, 

hoje e amanhã.

Diretoria Executiva

Editorial

FAECES promoverá encontro 
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Previdenciária na Semana ENEF
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Presente seguro. Futuro garantido.

Como forma de promover os princípios 
de governança e transparên-
cia dos recursos investidos, a 
FAECES implementou em 
2018 o seu Comitê de In-
vestimentos. A prática é 
comum no segmento 
dos fundos de pen-
são. Na Fundação 
o comitê exerce 
um papel impor-
tante, de caráter 
consultivo, e tem a 
finalidade de auxiliar a 
Diretoria Executiva na ges-
tão dos recursos dos planos 
administrados pela Fundação, 
tendo em vista preservar a liquidez, a sol-

vência, a segurança e a rentabilidade dos 
planos. Os membros do Co-

mitê foram indicados pelo 
Conselho Deliberativo 

da FAECES e possuem 
todos os requisitos 

exigidos pelo Regi-
mento Interno do 
Comitê de Investi-
mentos – inclusive 

a certificação CPA-
20 (Certificação Pro-

fissional Anbima – Sé-
rie 20), que é específica 

para profissionais de inves-
timentos. São eles: Marcus 

Vinicius Zandonadi, Fabiano 
Venturim Canal, André Costa da Vitória.

Comitê de Investimentos
é implementado na FAECES

O uso adequado do Plano de Saúde só traz bene-
fícios para você e para os demais beneficiários do 
Plano. Por isso, tente seguir as orientações a seguir: 

• Na consulta médica, assine somente uma vez o 
documento do plano de saúde;
• Jamais empreste a sua carteirinha a outra pessoa;
• Não assine guias em branco;

• Leve exames anteriores para facilitar a avaliação do 
médico e evitar o custo com exames que você já fez;
• Sempre que fizer exames médicos retire-os do la-
boratório e leve-os para o seu médico dando conti-
nuidade ao tratamento;
• Procure um clínico geral ou clínica médica somen-
te quando você não souber o que tem. Se o pro-
blema já foi identificado e os sintomas se repetem, 
procure diretamente um especialista;
• A cobrança do valor relativo à co-participação 
será efetuada posteriormente, no contracheque do 
titular ou em caso de agregado através de cobrança 
bancária.

Utilize o plano de saúde sempre que precisar. 
Usá-lo de forma consciente significa tranquilidade 
para você e sua família, afinal é sua a responsabili-
dade pelo controle dos gastos que asseguram a ma-
nutenção da qualidade do benefício sem a incidência 
de aumentos relevantes nos custos das contribuições.

Você sabe utilizar adequadamente
seu Plano de Saúde?
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Presente seguro. Futuro garantido.

Em maio começa a Campanha de Recadastramento 
2018 dos participantes e aposentados do Plano de 
Benefícios II. Um formulário, que deve ser atualiza-
do e devolvido à FAECES até 30 de junho, será envia-
do por correspondência aos participantes.

Através do recadastramento, a Fundação mantém 
atualizados os dados cadastrais que servem de base 

para a avaliação atuarial, atendendo assim à legisla-
ção vigente. Além disso, garante aos participantes e 
aposentados o recebimento de comunicados, bole-
tins informativos e outros documentos.

Se você é do Plano de Benefício Definido, aguar-
de! Em breve será feito o recadastramento dos parti-
cipantes e assistidos deste Plano.

Plano de Benefícios II:
Recadastramento começa em maio

Aproveitando a realização da 5ª Semana 
Nacional de Educação Financeira (Semana 
ENEF), a FAECES irá promover um encontro 
sobre Educação Financeira e Previden-
ciária para os empregados da Cesan e os 
aposentados.

A participação é gratuita e o evento será re-
gistrado na ficha funcional do empregado 

como evento de capacitação, que será pon-
tuado conforme programa do RH.

O encontro acontecerá no dia 16 de maio e 
será realizado com o apoio da Associação 
Brasileira dos Planejadores Financeiros – Pla-
nejar, Mais informações (programação e lo-
cal) serão divulgadas em breve, por meio de 
comunicados.

FAECES promoverá encontro sobre
Educação Financeira e Previdenciária

na Semana ENEF

No primeiro trimestre de 2018, a 
FAECES realizou uma série de pa-
lestras para os participantes, entre 
elas: “Apresentação dos Resulta-
dos de 2017”, “Esclarecimentos 
dos Planos de Benefícios” e Pales-
tras sobre o Plano Viva+.

A Diretoria também fez a Apresen-
tação dos Resultados de 2017 por 

ocasião da reunião dos aposen-
tados que ocorre mensal-
mente na AEC – oportuni-
dade em que foi distribuído 
e autografado o livro “Cesan 

50 anos – Juntos construímos 
esta história”, de Celso Luiz Caus.

Série de Palestras aproxima a 
Fundação dos  participantes
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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

Conselho Fiscal

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

Renato de Souza Zanon

Expediente 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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Andre Barbosa Barreto Duarte
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BALANÇO PATRIMONIAL 
CONSOLIDADO (em R$)  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018

PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL  1.551.770 
Gestão Previdencial  1.017.677 
Gestão Administrativa  519.557 
Investimentos  14.536 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  525.103 
Gestão Previdencial  1.000 
Gestão Administrativa  524.103 

PATRIMÔNIO SOCIAL  336.697.726 
Patrimônio de Cobertura do Plano  333.319.808 
Provisões Matemáticas  340.998.753 
Benefícios Concedidos  252.985.606 
Benefícios a Conceder  104.167.628 
(-) Provisões Matemáticas a 
Constituir

 (16.154.481)

Equilíbrio Técnico Resultados  (7.678.945)
Superávit Técnico Acumulado  -   
(-) Déficit Técnico Acumulado  (7.678.945)
Resultados a Realizar  -   

Fundos  3.377.918 
Fundos Previdenciais  786.274 
Fundos Administrativos  2.551.154 
Fundos de Investimentos  40.490 

GESTÃO ASSISTENCIAL  7.148.841 
TOTAL DO PASSIVO 345.923.440

ATIVO
DISPONÍVEL  54.740 
REALIZÁVEL  338.547.152 
Gestão Previdencial  1.692.303 
Gestão Administrativa  1.282.146 
Investimentos  335.572.703 
Titulos Publicos  136.167.629 
Fundos de Investimento  194.185.646 

Referenciado  38.723.964 
Renda Fixa  16.375.274 
Ações  44.617.680 
Multimercado  62.778.451 
Direitos Creditórios  1.841.619 
Participações  29.848.658 

Investimentos Imobiliários  595.385 
Empréstimos  4.624.043 

PERMANENTE  172.707 
Imobilizado  86.028 
Intangível  86.679 

GESTÃO ASSISTENCIAL  7.148.841 
TOTAL DO ATIVO 345.923.440

Presente seguro. Futuro garantido.

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

FAECES 
Responde

1. Qual documentação necessária para solici-
tar reembolso de consulta?

• Formulário de reembolso preenchido corretamente 

(disponível em www.faeces.com.br > Nossos Planos > 

Planos de Saúde);

• Recibo com CPF (pessoa física) ou  Nota Fiscal com 

CNPJ (pessoa jurídica) do prestador do serviço;

• Nome e número no conselho profissional (CRM) do 

profissional que prestou o atendimento;

• Especialidade do profissional;

• Descrição detalhada do serviço utilizado.

Os valores serão reembolsados no prazo de até 30 dias 

a contar da data do recebimento da documentação na 

FAECES, e será creditado na conta corrente do benefici-

ário titular.

2. É necessário solicitar autorização à FAECES 
para fazer exame de sangue pelo plano VIVA+?

A autorização somente deve ser solicitada em caso de 

solicitação de exames de IgE, que são exames de sangue 

usados para pesquisar anticorpos IgE específicos contra 

alergênicos suspeitos. Os demais exames de sangue não 

precisam de autorização para serem realizados.


