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FAECES fecha acordo com METRUS 
para disponibilizar rede médica e 

odontológica em SP

Viva+: atenção aos novos 
horários de atendimento 

para perícias! 3

2
e você

A solvência das entidades fe-

chadas de previdência com-

plementar (EFPC) no Brasil 

é de 98%, índice superior 

ao dos fundos de pensão dos 

EUA, da Alemanha ou do Canadá. É o que 

diz o Consolidado Estatístico da Abrapp 

(Associação Brasileira das Entidades Fe-

chadas de Previdência Complementar) re-

ferente ao final de 2018. Entenda-se por 

“solvência” a capacidade de uma EFPC, 

como a FAECES, de cobrir as obrigações 

presentes e futuras dos seus planos de 

benefícios – isto é, assegurar o pagamen-

to de aposentadorias e pensões para os 

assistidos e para aqueles que ainda irão se 

aposentar.

Surpresa para muitos, o resultado do 

estudo comprova que é seguro investir 

em previdência complementar por meio 

de entidades fechadas. Acesse o site  

www.faeces.com.br e saiba mais.

Fundos 
de pensão 
brasileiros estão 
entre os mais 
seguros do mundo

Programas preventivos 
e de atenção primária 
melhoram qualidade de vida 
dos beneficiários do Viva+
Em conjunto com a CESAN, a FAECES continua implementando ações 

que agregam valor aos serviços oferecidos pelo Plano de Saúde Viva+. 

Programas preventivos e de atenção primária relativos ao controle de 

peso, gerenciamento de casos e desospitalização, por exemplo, melho-

ram a qualidade de vida dos beneficiários e reduzem os custos, mantendo 

a estabilidade financeira do Plano.

Destes, o programa de desospitalização é uma das iniciativas de maior 

destaque, onde pacientes têm a oportunidade de receber atendimento 

em domicílio em vez de ficarem internados em um hospital. Este é o caso 

da beneficiária Laura Massariol Albani, mãe da aposentada Helena Alba-

ni, que vem recebendo tratamento em casa após a desospitalização. A 

sra. Laura teve pneumonia, complicações nos rins e problemas cardíacos. 

Com o carinho da família e o conforto do lar, a paciente é acompanhada 

desde junho por uma equipe multidisciplinar, sem precisar de internação.

“Minha mãe tem dentro de casa todo o atendimento que ela precisa: 

oxigênio no quarto, enfermeira que faz curativo, médico que faz visi-

ta, medem a glicose, pressão. Ela pode fazer fisioterapia todos os dias e 

podemos caminhar com ela. Sua recuperação está sendo ótima fora do 

hospital, e o melhor, com a família participando”, comentou Helena, que 

aprova e recomenda o tratamento humanizado fornecido pelo Viva+.
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Prezado(a) Participante,

Governança é um tema levado a sério em nossa Fun-

dação, principalmente no que diz respeito à gestão dos 

planos de benefícios previdenciários e assistenciais, 

além  dos investimentos dos seus recursos, afinal temos a 

enorme responsabilidade de administrar um patrimônio 

acumulado para quase dois mil participantes e assistidos 

dos planos previdenciários e quatro mil vidas dos planos 

de saúde. Portanto, marcar presença nos maiores even-

tos de investimento e de fundos de pensão do mundo – o 

Expert XP e o Congresso Brasileiro de Fundos de Pensão, 

ambos realizados em São Paulo (SP) – e poder ter contato 

com investidores e profissionais do mercado financeiro 

e de previdência complementar, além de importantes 

representantes da política, da economia, do empreen-

dedorismo e da mídia a nível mundial, nos enriquece e 

capacita.

Em paralelo, a realização de uma reunião trimestral com 

a Aditus, empresa que nos presta serviço de consulto-

ria e assessoria de análise de risco para avaliarmos a  

composição das carteiras e o resultado obtido pelos in-

vestimentos em relação às metas e outros indicadores 

do mercado financeiro, reforça a nossa atenção para 

uma boa gestão.

Tais iniciativas resultam em excelentes retornos: a ren-

tabilidade acumulada em 2019 (até o mês de setembro) 

dos planos de benefícios que administramos foi nova-

mente positiva, com o Plano BD atingindo 12,31% e 

o Plano II obtendo 12,63%, índices superiores à meta  

atuarial de 7,15% (INPC+5,65%) e que garantem a segu-

rança do seu patrimônio conosco.

Você pode conferir estes e outros resultados pelo nosso 

boletim eletrônico “Por dentro da Rentabilidade”, enviado 

mensalmente via e-mail. Caso não o esteja recebendo, en-

tre em contato conosco e atualize o seu endereço eletrô-

nico em nosso cadastro. Basta ligar para (27) 2122-3900 

ou escrever para faleconosco@faeces.com.br.

Boa leitura!

Diretoria Executiva da FAECES

Editorial

Em substituição ao Convênio de Reci-

procidade anteriormente existente com 

a SABESPREV, a FAECES celebrou simi-

lar acordo com o METRUS (Entidade Fe-

chada de Previdência Complementar dos 

Trabalhadores da Cia. do Metropolitano 

de São Paulo – Metrô).

O objetivo é oferecer atendimento aos 

beneficiários dos Planos de Saúde da  

FAECES que se encontram em trânsito 

no Estado de São Paulo ou que lá resi-

dem temporariamente, para a utilização 

dos serviços prestados por toda a rede 

credenciada pelo plano Metrus Saúde  

Especial – MSE e Metrus Saúde Odontológi-

co – MSO, com abrangência em todo o grupo 

de municípios compreendido pela Baixada 

Santista e a área metropolitana da Grande 

São Paulo. Os beneficiários do METRUS tam-

bém poderão utilizar toda rede credenciada 

da FAECES quando estiverem no Estado do  

Espírito Santo.

Visite o site www.faeces.com.br e consulte 

o Boletim Viva+ nº 43 para saber como pro-

ceder para ter acesso aos serviços. Em caso 

de dúvidas, entre em contato com a FAECES 

através do telefone (27) 2122 3900 ou do  

e-mail planodesaude@faeces.com.br.

FAECES fecha acordo com METRUS para 
disponibilizar rede médica e odontológica em SP
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Palestra de conscientização 
para a prevenção do Câncer 

de Mama é destaque no 
Outubro Rosa da FAECES

Precisa realizar perícia médica ou odontológica 

antes de realizar algum procedimento pelo Plano 

Viva+? Então fique de olho nos novos horários 

de atendimento da Integra – a empresa parceira 

responsável pelas perícias.

As perícias devem ser agendadas previamente 

através do telefone (27) 3024 1793.

Viva+: atenção 
aos novos horários 

de atendimento
para perícias!

PERÍCIA MÉDICA

Segundas: 8h30 às 12h

Terças: 13h30 às 15h

Quintas: 8h30 às 12h

Sextas: 13h30 às 17h

PERÍCIA ODONTOLÓGICA

Segundas: 14h às 17h30

Quartas: 8h45 às 10h15 e 14h às 17h30

Quintas: 14h às 17h30

Sextas: 9h às 12h

Capacitação continua 
em foco para melhor 
gestão da Fundação

A FAECES realiza treinamentos periodicamente 

para capacitar sua equipe de empregados e, assim, 

melhorar a qualidade do atendimento aos partici-

pantes dos planos de benefícios e aos benefici-

ários do Viva+. Nos dias 8 e 9 de outubro, mais 

um deles foi realizado in company (isto é, na Sede 

da própria FAECES), e teve como tópicos temas 

como atendimento ao cliente, comunicação asser-

tiva e etiqueta profissional.

Logo após o Outubro Rosa, campanha voltada à saúde das 

mulheres, acontece o Novembro Azul, com foco no público 

masculino. A campanha reforça a importância da prevenção 

ao câncer de próstata e outras doenças que acometem os 

homens, com o objetivo de desmitificar o preconceito com 

relação à realização de exames preventivos. Indivíduos a 

partir dos 40 anos e com histórico familiar de tumores na 

próstata são o principal alvo da iniciativa. A FAECES também 

apoia esta causa e irá divulgar, em breve, mais informações 

sobre o Novembro Azul no site www.faeces.com.br.

Em tempo: vem aí 
o Novembro Azul!

Com o tema “O combate ao câncer de mama começa com a pre-

venção”, a campanha para o Outubro Rosa de 2019 promovida 

pela FAECES contou com a realização de uma palestra ministra-

da por profissionais da Clínica CECON - Grupo Oncoclínicas, na 

sede da Entidade, em 7 de outubro. O evento também contou com 

a participação especial de uma empregada da CESAN que venceu 

a doença e compartilhou sua emocionante experiência, desde o 

difícil diagnóstico até o final do tratamento, ressaltando também 

“a importância das redes de apoio e a fé em Deus” para a sua cura.

A iniciativa teve uma ótima aceitação do público presente, que 

pôde esclarecer dúvidas relativas ao câncer de mama e, de alguma 

forma, tornou-se mais consciente sobre a necessidade dos exa-

mes de prevenção. Acesse www.faeces.com.br/outubrorosa2019 

e saiba mais sobre o câncer de mama (sintomas, fatores de risco e 

outras informações).



FAECES e você4

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

Conselho Deliberativo
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

Conselho Fiscal
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

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

Produção
Plus Interativa 
www.plusinterativa.com

Jornalista Responsável
Carlos Lisboa Jr.
(MTB 33650/RJ)

Impressão
Gráfica GRAFITA 
(tiragem 1.000 exemplares)

BALANÇO PATRIMONIAL 
CONSOLIDADO (em R$)

JANEIRO A SETEMBRO DE 2019 

PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL  3.029.326 
Gestão Previdencial  2.338.496 
Gestão Administrativa  679.380 
Investimentos  11.450 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  1.000 
Gestão Previdencial  1.000 
Gestão Administrativa  -   

PATRIMÔNIO SOCIAL  392.254.492 
Patrimônio de Cobertura do Plano  387.747.664 
Provisões Matemáticas  388.588.288 
Benefícios Concedidos  271.051.505 
Benefícios a Conceder  124.663.760 
(-) Provisões Matemáticas a Constituir  (7.126.977)

Equilíbrio Técnico Resultados  (840.624)
Superávit Técnico Acumulado  -   
(-) Déficit Técnico Acumulado  (840.624)

Fundos  4.506.828 
Fundos Previdenciais  1.000.962 
Fundos Administrativos  3.435.907 
Fundos de Investimentos  69.959 

GESTÃO ASSISTENCIAL  8.800.320 

TOTAL DO PASSIVO  404.085.138 

ATIVO
DISPONÍVEL  80.890 
REALIZÁVEL  394.725.141 
Gestão Previdencial  1.493.329 
Gestão Administrativa  820.525 
Investimentos  392.411.287 
Titulos Publicos  182.776.978 
Fundos de Investimento  204.089.458 

Referenciado  44.138.261 
Renda Fixa  2.789.812 
Ações  54.012.141 
Multimercado  59.852.194 
Direitos Creditórios  154.465 
Participações  43.142.585 

Investimentos Imobiliários  686.825 
Empréstimos  4.858.026 

PERMANENTE  478.787 
Imobilizado  106.843 
Intangível  371.944 

GESTÃO ASSISTENCIAL  8.800.320 

TOTAL DO ATIVO  404.085.138 

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

FAECES Responde

O que é necessário para dar início às sessões de fonoaudiolo-
gia, psicoterapia, acupuntura e RPG?

O beneficiário deverá encaminhar para a FAECES, junto com o 

pedido, um laudo médico justificando a prescrição do referido 

tratamento e aguardar a respectiva autorização.

Qual o prazo para a FAECES liberar a referida autorização?

Até 5 (cinco) dias úteis (a contar da apresentação da docu-

mentação completa).

O que fazer para agilizar a autorização?

Além de apresentar o pedido e o laudo médico devida-

mente preenchidos (com nome do paciente, código do procedi-

mento a ser realizado, carimbo e assinatura do médico reque-

rente), informe o nome da clínica ou profissional onde pretende 

realizar o procedimento/tratamento.

É necessário ir pessoalmente na FAECES para solicitar 
a autorização?

É possível solicitar a autorização de 3 formas:

• Enviando a documentação via Whatsapp: (27) 9 9502 1396; ou

• Enviando a documentação para o e-mail: 

planodesaude@faeces.com.br; ou

• Apresentando a documentação pessoalmente na FAECES.


