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Seu plano de saúde
a qualquer hora,
na palma da sua mão!

Eleições FAECES 2020: participe e
colabore para uma Fundação
melhor e segura!
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Esqueceu a carteirinha médica em casa? Não
tem problema: basta abrir o app FAECES Saúde e
consultar a carteirinha virtual!

Qual é o credenciado mais próximo da sua
residência? É só verificar a rede credenciada no
app e saber como chegar até ele!

Está em dúvida com relação ao valor de
coparticipação? No FAECES Saúde, você pode
verificar o extrato de utilização do plano!

Além dessas, o nosso aplicativo tem diversas outras funcionalidades para a sua
comodidade. O app FAECES Saúde está disponível gratuitamente para celulares
smartphones com sistemas Android ou iOS. Aponte a câmera do seu celular para
um dos QR Codes abaixo, conforme o modelo do seu aparelho, e faça o download!

Android

iOS

E atenção: em breve, um novo aplicativo será lançado para disponibilizar
dados médicos e resultados de exames laboratoriais aos usuários do Viva+!
Fique atento às nossas futuras comunicações e não perca.

FAECES e você
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Editorial

podem ser consultados mensalmente em nosso site e
também pelo boletim eletrônico “Por dentro da Rentabilidade”, enviado por e-mail.

Prezado(a) Participante,
Mesmo com o isolamento social e o trabalho parcial em
regime de home office, as atividades da FAECES permanecem normais e temos seguido o cronograma de reuniões e campanhas previstos para 2020. Com isso, anunciamos o início do processo eleitoral para a escolha dos
novos representantes dos participantes ativos, assistidos
e autopatrocinados nos Conselhos Deliberativo e Fiscal
da Fundação, em virtude do fim do mandato dos atuais
conselheiros eleitos. Logo, o(a) convidamos à leitura deste
informativo e também do nosso site para ficar por dentro
dos requisitos para a candidatura e das orientações sobre
a votação — que será totalmente eletrônica. Mesmo que
decida não se candidatar, participe da eleição exercendo
o seu direito de voto, afinal, ele pode fazer a diferença!
Além disso, continuamos atentos à evolução da crise econômica provocada pela pandemia da COVID-19,
atuando para reduzir os riscos envolvidos com as nossas
aplicações no mercado financeiro de forma a preservar a
segurança dos planos de benefícios que administramos.
É importante sempre lembrarmos que o investimento
em previdência complementar deve considerar a característica do longo prazo. Apesar dos resultados negativos
obtidos na rentabilidade de ambos os Planos (BD e II) em
agosto, ao observarmos o acumulado nos últimos 24 e
36 meses, os retornos permanecem positivos e acima
das metas estabelecidas. Em caso de dúvidas, lembre-se
que todos os dados sobre os investimentos da FAECES

Fora do campo previdencial, permanecemos buscando
melhorias nos serviços do Plano de Saúde Viva+. Durante
a pandemia foi ofertado aos participantes ativos e aposentados, em conjunto com a Clínica DOC, credenciada
da FAECES, atendimento para monitoramento, orientação e cuidado quanto a Covid-19. Foram realizados 2.138
atendimentos para 576 pessoas, entre março e setembro
deste ano. Esse monitoramento continua sendo realizado, basta ligar para o telefone da Clínica (27) 2127-3363.
Só para relembrar, temos com a Clínica DOC um programa de Atenção Primária a Saúde que é um método onde
uma equipe médica exclusiva presta um atendimento
personalizado e de maneira integral, analisando os sintomas e construindo um histórico da saúde de cada paciente. Em breve você receberá novas informações sobre
esse programa.
Por fim, considerando o avanço da tecnologia, a redução
de custos e outras variáveis, anunciamos que esta é a última edição impressa do nosso jornal – que não deixará de
ser produzido, mas passará a ser disponibilizado apenas
digitalmente em nosso site. Continuaremos a deixá-lo(a)
sempre informado(a), com o objetivo de manter a relação
transparente que já construímos até aqui.
Boa leitura e até a próxima edição!
Diretoria Executiva da FAECES

VIVA+ oferece mais um Pronto
Atendimento aos beneficiários
Os beneficiários do Plano Viva+ agora contam com um novo Posto Avançado de Pronto Atendimento, uma alternativa para casos
de emergência, com atendimento completo
e humanizado (da admissão à alta hospitalar) e uma equipe altamente especializada.
O Posto faz parte do já credenciado Vitória
Apart Hospital.

Posto Avançado de Pronto Atendimento
do Vitória Apart Hospital
Endereço: Avenida Leitão da Silva, 981 - Gurigica – Vitória/ES
Horário de atendimento: de 7h às 22h
Especialidades: Clínica Geral, Pediatria e Ortopedia,
além de serviços de Análises Clínicas, RX, Imobilização,
ECG e Nebulização, entre outros.
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Eleições FAECES 2020: participe e colabore
para uma Fundação cada vez melhor e segura!
A FAECES deu início ao processo
eleitoral para a escolha dos novos
representantes dos participantes
em seus Conselhos. Serão eleitos
2 (dois) membros e respectivos suplentes para o Conselho Deliberativo e 2 (dois) membros e respectivos

suplentes para o Conselho Fiscal, todos para mandatos de 4 anos (2021
a 2025).
Podem se candidatar os participantes ativos, assistidos e autopatrocinados dos Planos BD e II, desde que

formem chapas e preencham os requisitos
necessários. Quem concorrer pode
ter a chance de colaborar, de forma
mais direta, com a elaboração das
estratégias de gestão ou com a fiscalização das atividades da Fundação.

Veja os requisitos necessários para candidatar-se
Ser participante, assistido ou autopatrocinado da
FAECES por, no mínimo, 3 anos;

da previdência complementar, ou como servidor(a)
público;

Não ter causado prejuízo aos patrocinadores;

Não ter sofrido condenação criminal transitada em
julgado;

Não ser integrante da atual Comissão Eleitoral;
Ter experiência profissional comprovada de, no mínimo, 3 anos no exercício de atividades nas áreas
financeira, administrativa, contábil, jurídica, atuarial, previdenciária, de fiscalização ou de auditoria;
Não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, inclusive

Ter reputação ilibada;
Não ter sócio, cônjuge, ascendentes, descendentes
ou parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro
grau, na Diretoria Executiva, no Conselho Deliberativo ou no Conselho Fiscal da Fundação;
Inscrever-se em apenas 1 chapa.

Conheça as Funções dos Conselhos

Exerça o seu Direito de Voto!

Conselho Deliberativo

A votação será realizada pela internet nos dias 30/11 e 01/12 e
a senha para votação será encaminhada exclusivamente para o
e-mail e telefone (via SMS) cadastrados na FAECES.

É o órgão máximo da estrutura organizacional,
responsável pela definição da política geral de
administração da FAECES e dos seus planos de
benefícios e assistenciais. Sua ação é exercida por
meio do estabelecimento de diretrizes e normas
gerais de organização, funcionamento, administração e operação.

Conselho Fiscal
É o órgão de fiscalização e controle interno da
FAECES, responsável por examinar e aprovar balancetes mensais e o balanço anual dos planos de
benefícios, emitir pareceres e relatórios internos,
dentre outros.

Atualize seu e-mail e telefone até 31/10 e
garanta o recebimento da senha para votação
Envie e-mail para previdencial@faeces.com.br solicitando a atualização desses dados. Após esta data, não será possível atualizar o
e-mail e o telefone para fins de recebimento da senha de votação.
Saiba mais consultando o Edital de Convocação das Eleições e demais instrumentos normativos em www.faeces.com.
br/eleicoes-faeces-2020. Aponte a câmera
do seu celular para o QR Code ao lado e
acesse!

FAECES e você
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Saúde: a importância
da prevenção de outras
enfermidades além da COVID-19
Além de lutar contra a pandemia da COVID-19, não devemos deixar de
lado os cuidados contra outras enfermidades. A realização periódica de
exames preventivos precisa continuar, especialmente os procedimentos
para detecção precoce dos cânceres de mama e próstata – que são
temas das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, que acontecem
durante este último trimestre do ano.

Outubro Rosa

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

42.035

REALIZÁVEL

407.083.569

Gestão Previdencial

1.492.250

Gestão Administrativa

675.473

Investimentos

404.915.846

Titulos Publicos

186.150.515

Fundos de Investimento

213.136.535

Referenciado

19.178.542

Renda Fixa

17.275.139

Ações

61.673.239

Multimercado

71.361.063

Direitos Creditórios

154.465

Participações

O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, mas
– apesar de raro – também pode acontecer com homens.
Por isso, a campanha traz, anualmente, um alerta a todos
sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. O ideal é detectá-lo com menos de um centímetro, o que
possibilita a cura em 90% dos casos. Para tal, o autoexame das mamas é
fundamental! Ao notar qualquer sinal de alteração, procure o seu médico.

43.494.087

Investimentos Imobiliários

4.880.581

PERMANENTE

434.765

Imobilizado

99.423

Intangível

335.342

GESTÃO ASSISTENCIAL
TOTAL DO ATIVO

8.809.110
416.369.479

PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

Novembro Azul

748.215

Empréstimos

Gestão Previdencial

2.963.799
2.244.571
712.199
7.029
1.000
1.000

Gestão Administrativa

Já o câncer de próstata é a segunda maior causa de
morte por câncer em homens no Brasil. A campanha
reforça a luta contra o preconceito acerca dos exames
preventivos, que englobam uma avaliação do risco pelo
urologista, seguida pelo “temido” toque retal e a dosagem de
PSA. O início da avaliação do risco da doença deve começar aos 50 anos
– com exceção daqueles de pele preta, obesos mórbidos ou que tenham
parentes de primeiro grau já diagnosticados anteriormente, que precisam
começar aos 45 anos.

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio de Cobertura do Plano

404.595.570
399.382.033

Provisões Matemáticas

420.217.693

Benefícios Concedidos

275.499.326

Benefícios a Conceder

146.618.894

(-) Provisões Matemáticas a Constituir
Equilíbrio Técnico Resultados

(1.900.527)
(20.835.660)

Superávit Técnico Acumulado

286.396

(-) Déficit Técnico Acumulado

(21.122.056)

Fundos

5.213.537

Fundos Previdenciais

1.086.939

Fundos Administrativos

4.036.003

Fundos de Investimentos
GESTÃO ASSISTENCIAL
TOTAL DO PASSIVO

90.595
8.809.110
416.369.479

Fundação Assistencial dos Empregados da CESAN - FAECES
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