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Editorial
Prezado participante,
Vencemos, em 2018, mais um ano de muitos desafios. Essa vitória
tem significado ainda mais especial quando levados em conta o ambiente conturbado, tanto no cenário nacional quanto no externo,
que enfrentamos ao longo do ano.
A política interna agitada, com a polarização de dois lados opostos, que dividiram o país como nunca antes. A economia doméstica
sofrendo com as incertezas políticas e as perspectivas terríveis de
uma guerra comercial internacional entre EUA e China. Fatores que
transformaram o mercado financeiro em “montanha russa” de alta
velocidade, com oscilações repentinas e intensas.
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Preocupação com a saúde e o
bem estar financeiro vira foco das
iniciativas da FAECES em 2018

Na FAECES, prendemos o fôlego, miramos nossas metas de longo
prazo e ajustamos nosso dia a dia para continuarmos garantindo segurança ao patrimônio de nossos participantes e assistidos. Decisão
acertada, que nos permitiu conquistar rentabilidade acima da meta
atuarial para os planos de benefícios que administramos.
Vencemos também um desafio operacional: aprimoramos a administração do nosso plano de saúde (autogerido, também sem fins
lucrativos), com a implantação de novos controles e ampliação da
rede de prestadores credenciados.
Para 2019, a expectativa é positiva, acompanhando a percepção
atual dos mercados. Mas já destacamos um objetivo importante
para o novo ano: a conscientização dos usuários do Plano Viva+
para a utilização dos serviços somente em casos de real necessidade,
na expectativa de não gerar custos elevados ao plano, colocando em
risco a sua viabilidade.
Boa leitura e feliz 2019!
Diretoria Executiva
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RAI 2018 será disponibilizado no site
Assim como foi feito com os Relatórios Anuais de Informações
(RAIs) dos últimos anos, o documento que detalha o exercício de 2018 será disponibilizado apenas em formato eletrônico.
O RAI será divulgado até o dia 30 de abril de 2019 no site da
FAECES: www.faeces.com.br. Aguarde!

Preocupação com a saúde e o bem estar
financeiro vira foco das iniciativas da
FAECES em 2018
Em paralelo às ações voltadas
para o bem estar dos usuários do
Plano de Saúde Viva+, a FAECES
também realizou, ao longo de
2018, palestras de Educação Financeira e Previdenciária para os
empregados e aposentados da
Cesan participantes dos Planos de
Benefícios Previdenciários BD e II.
A mais recente aconteceu em 27
de novembro, no Tribunal de Contas do Estado, em parceria com as
fundações PREVES e Baneses.

”A população economicamente ativa vai diminuir e a taxa de
natalidade só diminui, de acordo
com o IBGE. É claro que isso traz
impactos para a previdência. A
sociedade não terá dinheiro para
pagar benefícios sem gente trabalhando. Por isso é preciso pensar:
como a minha profissão será impactada pela longevidade? Como
será o meu futuro?”, questionou
Molina. “A longevidade é irreversível. Precisamos nos preparar
para produzir riqueza a vida inteira, sem contar, exclusivamente,
com a ajuda do Estado. O brasilei-

ro precisar aprender a poupar desde o nascimento, construir reservas para usufruir de uma vida cada
vez mais longeva. São três pilares
que envolvem esse processo: saúde, renda e trabalho”, concluiu.
A auxiliar de Benefício e Faturamento da FAECES, Jane Mara
Santana, destacou a visão ampla
que todos deveriam ter de futuro
e a educação para poupar. “Seria
ideal que o jovem saísse da escola
educado a poupar, com uma visão
de que é preciso construir reservas,
sem depender apenas do Estado.
Nosso perfil é de gastar sempre e
não economizar”, lembrou.
Com informações da PREVES

Foto: PREVES

Foto: PREVES

Na palestra “Desafios comportamentais, econômicos e sociais da
longevidade”, representantes das
três entidades, além do presidente do Instituto de Longevidade da
Mongeral Aegon, Nilton Molina,

debateram sobre preparação para
o futuro diante do aumento do
número de idosos no País.
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Custeio dos Planos de Benefícios: entenda
Ao final do exercício de cada ano, as
Entidades de Previdência Complementar devem fazer a avaliação atuarial dos seus Planos de Benefícios
– isto é, um estudo técnico baseado
em dados estatísticos para mensurar
se os recursos dos planos garantem
o pagamento dos benefícios aos
participantes (agora e no futuro).

As conclusões da avaliação atuarial
podem identificar a necessidade de
revisão das contribuições dos participantes e das patrocinadoras. O
resultado desse estudo, que é realizado por uma consultoria atuarial
especializada, será comunicado
oportunamente aos participantes e
assistidos.

Parabéns aos aposentados!
O início de um novo ano é marcado por uma
importante data no calendário da FAECES e
de outros fundos de pensão: o Dia do Aposentado, comemorado em 24 de janeiro.
Por isso, aproveitamos para homenagear os
ex-empregados da Cesan que dedicaram
suas vidas ao trabalho e que se planejaram
para investir num dos Planos de Benefícios
que oferecemos, com o objetivo de desfrutar
de uma aposentadoria digna e com qualidade de vida.
A você, aposentado assistido pela FAECES,
os nossos parabéns pelo seu dia! Temos muito orgulho de fazer parte da sua história.

Políticas de Investimentos para
2019 são aprovadas
O Conselho Deliberativo aprovou as Políticas de Investimentos dos Planos administrados
pela Fundação para o ano de
2019. São elas que, de acordo com a legislação, definem
as estratégias para a alocação
dos recursos garantidores dos
Planos, no horizonte de 5

anos, com revisões anuais.
A íntegra das Políticas do Plano de Benefício Definido, do
Plano de Benefícios II e do
Plano de Gestão Administrativa - PGA para 2019 está
disponível no site da FAECES:
www.faeces.com.br.

Presente seguro. Futuro garantido.
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FAECES
Responde

BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO (em R$)
JANEIRO A NOVEMBRO 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

46.236
357.000.777
1.470.026
1.460.363
354.070.388
177.151.628
171.583.546
30.715.391
2.353.039
42.131.583
58.575.002
154.465
37.654.066
595.385
4.739.829
380.724
86.394
294.330
8.077.354
365.505.091

PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL
3.360.339
Gestão Previdencial
2.576.910
Gestão Administrativa
773.785
Investimentos
9.644
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
525.103
Gestão Previdencial
1.000
Gestão Administrativa
524.103
PATRIMÔNIO SOCIAL
353.542.295
Patrimônio de Cobertura do Plano 349.709.224
Provisões Matemáticas
361.725.133
Benefícios Concedidos
256.817.590
Benefícios a Conceder
116.785.838
(-) Provisões Matemáticas a
(11.878.295)
Constituir
Equilíbrio Técnico Resultados
(12.015.909)
Superávit Técnico Acumulado
(-) Déficit Técnico Acumulado
(12.015.909)
Resultados a Realizar
Fundos
3.833.071
Fundos Previdenciais
886.395
Fundos Administrativos
2.897.859
Fundos de Investimentos
48.817
GESTÃO ASSISTENCIAL
8.077.354
TOTAL DO ATIVO
365.505.091

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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1. Como faço para solicitar autorização pelo
WhatsApp?
Você deve enviar uma mensagem, via Whatsapp, para
o telefone (27) 99502-1396. Automaticamente você receberá um retorno solicitando para digitar o número da
opção desejada – que, para a autorização, é 1.
Após digitar um número 1, você receberá as orientações
sobre os dados necessários para obter a autorização:
• Guia de solicitação (enviar foto);
• Nome do Beneficiário do Viva+;
• E-mail de contato;
• Número da Carteira no Plano Viva+;
• Nome ou CNPJ do Prestador.
Atenção:
A autorização não será enviada se faltar algum dos dados solicitados. Além disso, ela não é fornecida imediatamente, mas sim dentro do prazo regulamentar:
• 5 dias úteis para exames e procedimentos simples; e
• 20 dias úteis para cirurgia eletiva (aquela que não é de
urgência).
Aguarde a autorização para
poder marcar o seu procedimento!
Lembramos ainda que o número do WhatsApp é destinado apenas para mensagens e não recebe ligações.
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

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

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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