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e você

App FAECES Saúde: 
seu Plano Viva+ na palma 
da sua mão!
Agora você pode transformar a sua experiência em 
saúde com apenas um clique. Baixe o app FAECES 
Saúde no seu smartphone e tenha acesso a tudo do 

seu Plano Viva+ a qualquer hora, na palma 
da sua mão. O aplicativo está disponível para 
celulares com plataformas Android e iOS!

CONHEÇA OS RECURSOS JÁ DISPONÍVEIS

Em breve, outras funcionalidades serão liberadas, tais como:

Acesso fácil a todos os boletos;

Histórico e status das autorizações solicitadas;

2ª via da carteirinha sem sair de casa e sem 
burocracia;

Atualização cadastral, com rapidez e 
praticidade;

Acesso a declarações de IR, carta de 
permanência e quitação anual;

Acompanhamento e solicitação de reembolsos 
através do envio de fotos; e

Histórico de utilização do Plano e respectivos 
valores de coparticipação.
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Prezado(a) Participante,

Os efeitos da pandemia da Covid-19 provocaram mu-
danças profundas na sociedade Brasil afora, impactando 
rotinas pessoais e também de trabalho. Para assegurar 
a saúde e o bem-estar dos nossos empregados, partici-
pantes e assistidos, ao passo em que nossas atividades 
não fossem interrompidas, adotamos o regime de traba-
lho em “home office” tão logo foi decretado o isolamen-
to social pelo Governo do Estado. Esta primeira atuação 
preventiva deu o tom das ações seguintes que imple-
mentamos para reduzir os riscos nos investimentos dos 
planos de benefícios e na gestão dos planos de saúde.

No campo previdenciário, ao observarmos o aumento 
da instabilidade nos mercados financeiros no começo 
de março, decidimos suspender as movimentações de 
realocação de ativos das carteiras até que essa vola-
tilidade volte a níveis aceitáveis. Além disso, perma-
necemos em contato constante com os responsáveis 
pela gestão dos fundos que compõem as carteiras de 
investimentos dos Planos BD e II, realizando reuniões 
e chamadas virtuais com regularidade.

No âmbito da saúde, destacamos pelo menos um 

profissional da área assistencial para atendimento de 
plantão às possíveis solicitações de autorizações para 
realização de procedimentos médicos ou odontológi-
cos de urgência, bem como disponibilizamos o servi-
ço de telemedicina aos beneficiários dos Planos Viva+ 
Empresarial e Adesão, conforme determinado pela 
Agência Nacional de Saúde - ANS. A saber, fomos a 
primeira Operadora de Autogestão do Espírito Santo a 
atender tal obrigação da ANS.

Em paralelo, mudanças administrativas e de comu-
nicação foram realizadas para facilitar o acesso às 
informações de interesse dos nossos participan-
tes e beneficiários, tais como: atualizações no site  
www.faeces.com.br, envolvendo a implantação de 
atendimento via chat e ajustes na área restrita, para 
otimizar consultas e solicitações; divulgação de conte-
údos voltados à manutenção da saúde, como forma de 
minimizar os efeitos da quarentena; e lançamento do 
aplicativo FAECES Saúde para celulares. Tudo isso sem 
deixar de cumprir rigorosamente os prazos estabeleci-
dos pelos órgãos reguladores no que diz respeito ao pa-
gamento de benefícios aos assistidos, crédito dos em-
préstimos e recolhimento de impostos, dentre outros.

Com esperança na breve disponibilização de uma vacina 
que possa dar fim ao cenário de pandemia, seguiremos 
em frente, agradecendo a sua confiança em nosso tra-
balho e desejando saúde para você e sua família.

Diretoria Executiva da FAECES

Editorial
Medidas adotadas para reduzir os 
impactos da pandemia

RAI apresenta os bons resultados 
obtidos no exercício de 2019

A FAECES disponibilizou em seu site, dentro do prazo originalmen-
te estabelecido pela PREVIC, o seu Relatório Anual de Informações 
(RAI) referente ao exercício de 2019. O documento traz os bons re-
sultados obtidos nos investimentos e as demonstrações contábeis 
das áreas previdencial, administrativa e de investimentos no ano 
passado, sendo uma importante ferramenta de transparência da 
gestão. Ele está disponível em formato PDF em www.faeces.com.br. 
Caso queira recebê-lo impresso, solicite-o à Fundação.
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Conselho Deliberativo 
reconduz membros da 
Diretoria Executiva para 
um novo mandato
Em 26 de abril, os membros do Conselho Deliberativo 
da FAECES reconduziram aos seus cargos o Diretor-Pre-
sidente, Luiz Carlos Cotta, e a Diretora de Seguridade, 
Ana Cristina Munhós de Souza, após o fim dos seus res-
pectivos mandatos. A decisão foi pautada considerando 
que ambos têm desempenhado suas funções com ex-
celência e estão desenvolvendo trabalhos importantes 
para a sustentabilidade, a longevidade e o crescimento 
da Fundação. Com isso, os novos mandatos dos dois di-
retores vão até 25/04/2024. Em virtude da situação de 
quarentena, não houve cerimônia de posse.

Contracheque dos 
assistidos agora é digital!
A FAECES passou a disponibilizar o contracheque dos 
aposentados exclusivamente no site da entidade, na 
área restrita, mediante uso de login e senha. Esta é 
mais uma das medidas adotadas pela Fundação devi-
do ao cenário de enfrentamento do novo Coronavírus. 
Veja no site www.faeces.com.br um passo a passo de 
como acessá-lo.

Cabe lembrar, também, que a FAECES passou a enviar 
mensalmente mensagem de texto por telefone (SMS), 
informando o valor líquido e a data de pagamento do 
respectivo benefício.

Atenção Primária à Saúde: o que isso significa 
e por que é tão benéfica?

A FAECES firmou contrato com a Clínica DOC para oferecer aos beneficiários do Plano 
de Saúde Viva+ a prestação de serviços de Atenção Primária à Saúde. Mas você sabe o 
que é isso? Trata-se de um método onde uma equipe médica exclusiva presta um aten-
dimento personalizado e de maneira integral, analisando os sintomas e construindo um 
histórico da saúde de cada paciente.

Desta forma, a Atenção Primária à Saúde é 
fundamental para proporcionar um acompa-
nhamento constante, pautado em um relacio-
namento mais próximo entre o beneficiário e 
os profissionais de saúde que o atendem!

EM TEMPO: CLÍNICA DOC TAMBÉM
OFERECE A TELEMEDICINA

Em situações de isolamento social como a 
vivida atualmente, é preciso adequar as ativi-
dades do dia a dia. O que fazer, então, para 
continuar a cuidar da saúde e realizar consultas médicas quando necessário, sem 
correr o risco de exposição ao contágio pela Covid-19?

A resposta está na telemedicina: um serviço que promove o atendimento virtu-
al com médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas – tam-
bém no modelo de Atenção Primária à Saúde. Os interessados devem procurar a  
Clínica DOC no telefone (27) 2127-3363, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, 
para agendar sua consulta.
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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
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BAlAnço PAtRImonIAl 
CONSOLIDADO (em R$)

MAIO/2020

PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL  2.532.488 
Gestão Previdencial  1.750.821 
Gestão Administrativa  763.412 
Investimentos  18.255 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  1.000 
Gestão Previdencial  1.000 
Gestão Administrativa  -   

PATRIMÔNIO SOCIAL  391.503.488 
Patrimônio de Cobertura do Plano  386.556.341 
Provisões Matemáticas  413.368.882 
Benefícios Concedidos  275.120.236 
Benefícios a Conceder  141.574.568 
(-) Provisões Matemáticas a Constituir  (3.325.922)

Equilíbrio Técnico Resultados  (26.812.541)
Superávit Técnico Acumulado  -   
(-) Déficit Técnico Acumulado  (26.812.541)

Fundos  4.947.147 
Fundos Previdenciais  1.032.047 
Fundos Administrativos  3.832.241 
Fundos de Investimentos  82.859 

GESTÃO ASSISTENCIAL  8.835.778 

TOTAL DO PASSIVO  402.872.754 

ATIVO
DISPONÍVEL  63.547 
REALIZÁVEL  393.521.583 
Gestão Previdencial  1.453.647 
Gestão Administrativa  790.506 
Investimentos  391.277.430 
Titulos Publicos  184.750.801 
Fundos de Investimento  200.909.372 

Referenciado  18.219.084 
Renda Fixa  16.703.971 
Ações  53.382.151 
Multimercado  68.240.428 
Direitos Creditórios  154.465 
Participações  44.209.273 

Investimentos Imobiliários  748.215 
Empréstimos  4.869.042 

PERMANENTE  451.846 
Imobilizado  106.521 
Intangível  345.325 

GESTÃO ASSISTENCIAL  8.835.778 

TOTAL DO ATIVO  402.872.754 

Tédio na quarentena? 
Que tal aproveitar os vídeos 
do Conviver Saúde para 
se distrair e manter 
a saúde em dia?
A FAECES firmou parceria 
com o programa Conviver 
Saúde, realizado pela 
Fundação Real Grandeza, 
para disponibilizar vídeos 
em seu site com dicas de 
saúde, exercícios físicos 
e outros temas que 
estimulam a adoção de 
hábitos saudáveis para o 
bem-estar dos beneficiários 
do Viva+ e assistidos dos planos de benefícios previdenciários. 
Acesse www.faeces.com.br/vivasaudavel e confira!


