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A Fundação de Assistência Social e Seguridade da Embasa – FA-
BASA, comemora seus 25 anos de Fundação, neste mês de maio. A 
Entidade segue consolidando o seu propósito de oferecer aos seus 
Participantes, Assistidos e Beneficiários a possibilidade de capita-
lização de recursos para que possam auferir uma renda que lhes 
garantam mais qualidade de vida no futuro. Tudo isto dentro de 
um contexto de transparência, ética e eficiência.
O presidente da Fundação, Luis Reis, enfatiza a importância da FA-
BASA na vida de milhares de embasianos. “Seguimos orgulhosos 
com o desempenho e a solidez da nossa Fundação, conquistados 
com muito profissionalismo ao longo desta trajetória. Estamos 
determinados e motivados rumo a novas conquistas”, citou. Ele 
destacou ainda o apoio da Embasa, enquanto Patrocinadora, dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, Comitê de Investimentos, Comitê 
de Ética e Conduta, além de todos os Colaboradores.
O diretor Administrativo e Financeiro, Dermeval Lima Filho, ratifica 
a solidez da carteira de investimentos da FABASA. Segundo ele, o 
patrimônio da Fundação já ultrapassa a marca de R$ 890 milhões. 
Ele destaca o trabalho desenvolvido por toda a equipe para o cres-

cimento da Fundação. “Temos colaboradores qualificados e dedi-
cados, comprometidos em garantir o melhor resultado”, destacou.
De acordo com a diretora de Benefícios, Marialice Andrade Carnei-
ro, atualmente, a Fundação conta com um total de 4.812 partici-
pantes, nos dois planos de benefícios, além de 9.540 beneficiários. 
“Nosso trabalho se traduz em um futuro com segurança e tranqui-
lidade para os Beneficiários dos Participantes da Fabasa”, lembra 
Marialice, enfatizando a importância do hábito e disciplina de acu-
mular reserva para um amanhã mais tranquilo.
História - Os primeiros passos para a criação da FABASA foram 
dados alguns anos antes da sua Fundação, em uma sala empres-
tada com uma máquina de datilografia. Aos poucos, a ideia foi se 
transformando em realidade, até que, em maio de 1996, foi insti-
tuída a Fundação de Assistência Social e Seguridade da Embasa, 
que funcionava no Parque do Rio Vermelho. Com a formalização 
e o crescimento, a entidade mudou, em 2007, para a sede própria, 
no Caminho das Árvores, onde funciona até hoje, no 4º andar do 
Edifício América Towers.
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Evolução da Rentabilidade do Plano BD

Periodicidade Rentabilidade Meta Atuarial 
(INPC + 5,02%)

Março 2021 1,47% 1,27%

Ano 2021 3,20% 3,21%

Últimos 12 meses 11,13% 12,48%

Evolução da Cota do Plano CD

Período Valor (R$) Rentabilidade 
da Cota (%)

Meta Atuarial 
(INPC + 4%) CDI (%) IBX (%) IBOVESPA (%)

Março 2021 9,7109569467 

Variação no Mês 0,24 1,19 0,20 6,04 6,00 

Variação no Ano (1,38) 2,96 0,49 (0,72) (2,00)

Acumulado 12 meses 8,97 11,19 2,22 62,17 59,73 

Desempenho dos Planos

Desempenho dos Investimentos

Benefícios Pagos 

Mês

Plano BD

TotalAposentadorias
Pensão Morte

Tempo de Serviço Idade  Invalidez

Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$)

Março/21 96 420.557,86 4 21.682,62 12 32.353,97 48 111.697,72 160 586.292,17

Fevereiro/21 96 420.557,86 4 21.682,62 12 32.353,97 48 125.521,43 160 600.115,88
 

Patrimônio Geral

CONTA (Balancete Contábil) VALOR (R$)

Disponível (saldo em conta corrente) 196.224

Gestão Previdencial (recursos a receber) 2.997.998

Gestão Administrativa (contas a receber) 620.803

Programa de Investimentos 891.047.445

*Permanente (imobilizado) 218.626

TOTAL 895.081.096

* São os bens móveis da Entidade (cadeira, mesa, equipamentos, etc).

Programa de Investimentos

Segmento Patrimônio (R$) 
Março 2021 % Patrimônio (R$) 

Fevereiro 2021 % Patrimônio (R$)  
Janeiro 2021 % Resolução 

CMN 4.661

RENDA FIXA 703.858.289 78,99 718.119.974 80,93 750.210.558 84,18 100%

   Título Público 642.104.479 72,06 659.180.981 74,29 692.883.940 77,75 100%

   Título Privado 61.753.810 6,93 58.938.993 6,64 57.326.618 6,43 80%

RENDA VARIÁVEL 72.153.383 8,10 68.958.515 7,77 72.580.957 8,14 70%

   Fundos Abertos 72.153.383 8,10 68.958.515 7,77 72.580.957 8,14 70%

INVEST. EXTERIOR 75.005.014 8,42 59.833.178 6,74 28.084.360 3,15 10%

   Fundos Abertos 75.005.014 8,42 59.833.178 6,74 28.084.360 3,15 10%

MULTIMERCADOS 18.703.497 2,10 18.546.113 2,09 18.289.650 2,05 20%

   Fundos Abertos 18.703.497 2,10 18.546.113 2,09 18.289.650 2,05 20%

EMP. PARTICIPANTES 19.645.400 2,20 20.172.047 2,27 20.336.927 2,28 15%

*INVEST. IMOBILIÁRIO 1.681.862 0,19 1.682.980 0,19 1.675.561 0,19 20%

TOTAL 891.047.445 100,00 887.312.807 100,00 891.178.013 100,00 ---------

*Resolução 4.661 = 20%, através de (FII), (FICFII), (CRI)e (CCI). Vedado terrenos e imóveis.

Rentabilidade

Segmento
Plano BD Plano CD Plano PGA

Março 2021 Acumulado 2021 Março 2021 Acumulado 2021 Março 2021 Acumulado 2021

Renda Fixa 1,47% 3,19% -0,29% -1,40% 0,21% 0,48%

Renda Variável - - 4,74% -4,59% - -

Invest. Exterior - - 0,31% 3,22% - -

Multimercados - - 0,85% 1,00% - -

Op. Participantes 1,26% 3,74% 1,26% 3,74% - -

Invest. Imobiliário - - 1,35% 3,45% - -

Consolidado 1,47% 3,20% 0,24% -1,38% 0,21% 0,48%

Quadro de Participantes

Mês
Plano BD Plano CD

Total Geral
(BD + CD)Ativos Aposentados Pensão 

por Morte Total (BD) Ativos Autopatrocinados Diferidos Aposentados Aposentado 
por Invalidez

Benefício 
de Pensão

Total 
(CD)

Março/21 10 112 48 170 3.980 69 0 531 2 28 4.610 4.780

Fevereiro/21 10 112 48 170 3.996 69 0 534 2 28 4.629 4.799

Mês

Plano CD
TotalAposentadoria 

Normal
Benefício 
de Pensão Resgate Pecúlio Morte Pecúlio Invalidez Pecúlio Adicional Portabilidade Resgate

Parcelado
Aposentadoria 
por Invalidez

Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$) Qtde. Valor (R$)

Mar/21 529 1.987.114,81 28 52.054,51 3 63.536,10 1 2.746,98 0 0,00 1 15.456,42 0 0,00 0 0,00 2 2.538,33 564 2.123.447,15

Fev/21 534 2.014.058,27 28 52.559,39 4 537.338,09 1 1.070,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2.562,95 569 2.607.589,18
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A vacina representa alívio e mais segurança frente às ameaças do 
novo coronavírus. Mas, mesmo para aqueles vacinados, as medidas 
protetivas devem ser mantidas, como uso de máscara, distancia-
mento social, evitar aglomerações, lavagem constante das mãos e 
limpeza com álcool 70. Enquanto a imunização não chega para to-
dos, devemos seguir com os cuidados.

A Fabasa segue com os protocolos, inspirados nas melhores prá-
ticas, sempre atentando para as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde – OMS. O atendimento presencial ao público ex-
terno deve ser obrigatoriamente agendado. A prioridade, no en-
tanto, continuará sendo o atendimento por telefone e por e-mail, 
que está mantido. Todas as áreas da Fundação estão atendendo 
remotamente de modo plenamente satisfatório, e o atendimento 
presencial só deve ser agendado se realmente houver necessidade.

Imunidade - Estima-se que quando atingirmos 70 a 80% de cober-
tura vacinal na população brasileira adulta, é possível obter a imu-
nidade coletiva, também chamada imunidade de rebanho. A em-
presa britânica de análise de dados Airfinity, projeta que o Brasil 
vacine até 158 milhões de pessoas - 75% da população - até outu-
bro, caso todas as vacinas previstas em contratos para os próximos 
meses sejam entregues.

O médico e pesquisador da Fiocruz Bahia, Bruno Solano, destaca 
a segurança das vacinas. Ele lembra que existem várias metodo-
logias para produzi-las, e a mais clássica é a que utiliza vírus intei-
ro totalmente inativado, como é o caso da CoronaVac. Outras utili-
zam apenas partes do vírus, seja da sua proteína ou uma parte do 
seu material genético, a exemplo da vacina de Oxford/AstraZeneca.

Segundo ele, a ciência já esperava por uma nova pandemia, e in-
clusive já imaginava que pudesse ser um novo coronavírus, tendo 
em vista o que aconteceu em anos recentes com primos do SARS-
-CoV-2. E, desde aquela época, foi iniciado o desenvolvimento de 

vacinas para um novo coronavírus. Então, foi mais fácil adaptar ao 
que vinha sendo desenvolvido para direcionar à criação das vaci-
nas contra a Covid-19.

Fique por dentro

Por quanto tempo as vacinas funcionam?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunização (SBIM), os tes-
tes com as vacinas começaram há poucos meses. Será necessário 
aguardar os vacinados serem monitorados por mais tempo para 
dar essa resposta.

Quem já teve Covid-19 deve ser vacinado?

A vacina deve ser tomada por todos. Entretanto, segundo a SBIM, 
em pessoas com quadro respiratório sugestivo de infecção ativa re-
comenda-se adiar a vacinação até a recuperação clínica e ao menos 
quatro semanas após o início dos sintomas. Pessoas assintomáticas 
que tiveram resultado positivo para Covid também devem aguar-
dar quatro semanas.

Quanto tempo dura a imunidade causada pela própria Covid-19?

A chamada “imunidade natural” pode variar de pessoa para pessoa. 
Ainda não se sabe concretamente qual é o tempo de duração. As 
evidências disponíveis, até o momento, sugerem que é incomum 
contrair a doença pela segunda vez. Quando isso acontece, rara-
mente se dá nos 90 dias após a primeira infecção. E já existe estudo 
demonstrando que a proteção pode durar até oito meses em parte 
das pessoas que adoeceram.

Fonte: SBIM

A FABASA está implantando a Política de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e a Política de Gestão de 
Riscos, conforme diretrizes da Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar – PREVIC. As normatizações visam garantir 
ainda mais segurança às operações da Fundação.

De acordo com o diretor Administrativo e Financeiro, Dermeval 
Lima Filho, o principal impacto da Política de Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo junto aos participantes 
e assistidos é o monitoramento de operações que venham a ser in-
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compatíveis com as suas respectivas rendas, sendo que as opera-
ções inconformes serão, obrigatoriamente, reportadas ao Conse-
lho de Controle de Atividades Financeiras - COAF. De acordo com 
a legislação, as comunicações ao COAF deverão ser realizadas sem 
dar ciência aos envolvidos ou terceiros.

A política também dispõe sobre as diretrizes, responsabilidades e 
procedimentos a serem adotados. Ela foi elaborada em consonân-
cia à Instrução Normativa Previc nº 34, de 28/10/2020 e aplica-se a 
todas as áreas da Fundação, buscando orientar e estabelecer meca-
nismos que promovam a observância e a adequação dos procedi-
mentos operacionais e dos controles internos por todos os dirigen-
tes, funcionários, participantes e terceiros.

Já a Política de Gestão de Riscos tem por finalidade nortear as 
ações de gestão de risco das diversas áreas, ao instituir de forma 
padronizada um conjunto de princípios, diretrizes e critérios. Desta 
forma, será possível identifica-los, avaliando e gerindo seus impac-
tos de forma integrada, incluindo o monitoramento dos ambientes 
regulatório, econômico, financeiro e social. Desta forma, é possível 
melhorar o processo decisório, a definição de prioridades e os pla-
nos de mitigação dos riscos mais relevantes. Ela está diretamente 
ligada ao crescimento sustentável da Fundação.
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Envie suas 
dúvidas, 
sugestões, 
críticas e 
elogios.

Expediente

Fundação de Assistência Social e 
Seguridade da Embasa 
Rua Alceu Amoroso Lima, 668, 
Edf. América Towers Business, 4º andar, 
Caminho das Árvores, Salvador/Ba. 
CEP: 41820-770  |  Tel.: (71) 3555-2100 
www.fabasa.com.br

Conselho Deliberativo 
Representantes do Patrocinador: 
Titulares: Jorge Humberto Castro de 
Almeida (Presidente), Raimundo de 
Andrade Guimarães e José Rômulo Fraga 
Barreto Filho 
Suplentes: Victor Mota Calmon de 
Siqueira, Giselle de Matos Brandão e 
Mário Cézar Lopes Ferreira Filho

Representantes dos Participantes e 
Assistidos: 
Titulares: Cassia Regina Fortuna dos 
Santos, Luiza Maria Nery de Jesus e Paulo 
Cézar Magalhães 
Suplentes: José Hélio Braz da Silva, 
Marcelo Lussano Rocha Borges e Ricardo 
Oliveira Torres.

Conselho Fiscal 
Representantes do Patrocinador: 
Titulares: Clécio Costa Cruz e Daniel 
Torres de Oliveira 
Suplentes: Mônica Simone Pinheiro 
Telles Pita e Paulo Sérgio Mendonça

Representantes dos Participantes e 
Assistidos: 
Titulares: Dickson da Silva Santos e Paulo 
Fernando Santos de Souza 
Suplentes: Diego Meireles de Amorim e 
Giuvan Bastos de Almeida

Diretoria Executiva 
Luis Augusto Silva Reis - Presidente 
Dermeval Nonato Lima Filho - Diretor 
Administrativo e Financeiro 
Marialice Andrade Gomes Quixadá 
Carneiro - Diretora de Benefícios

Assessoria de Comunicação 
Jornalista Pedro Carvalho

Textos: Lais Santos

Projeto Gráfico 
Triunit

Tiragem: 5.000 exemplares 
Distribuição interna e gratuita

Rua Alceu Amoroso Lima, 668, 
Edf. América Towers Business, 
4º andar, Caminho das Árvores, 
Salvador/Ba. CEP: 41.820-770.  
No envelope, escreva: 
“Carta para o Jornal da Fabasa”. 

fabasa@fabasa.com.br
www.fabasa.com.br
Tel.: (71) 3555-2100

Cadastro 
deve estar 
atualizado
O Participante da FABASA deve estar sempre 
atento à atualização do seu cadastro. Além de 
confirmar informações, que proporcionam rela-
cionamento e comunicação mais eficazes com a 
Fundação, o recadastramento ratifica dados que 
são oficialmente válidos para a garantia do bene-
fício.

Periodicamente, o Participante recebe uma ficha 
para que dados como endereço, telefones e no-
mes e contatos dos beneficiários sejam confirma-
dos ou alterados. A diretoria da FABASA lembra 
que em caso de ausência do Participante, o be-
nefício será pago a um ou mais beneficiários que 
constem neste cadastro, independentemente 

que estes sejam esposa (o) ou filhos do mesmo. 
Vale o que consta no cadastro.

A partir do cadastro também são desenvolvidos 
estudos atuariais mais precisos e elaboradas pro-
jeções dos compromissos futuros. Através dela, 
a FABASA também presta contas à Superinten-
dência Nacional de Previdência Complementar 
(PREVIC).

Além de enviada por e-mail, a ficha de atua-
lização também poderá ser requisitada pelo 
telefone (71) 3555-2100 ou através do e-mail 
fabasa@fabasa.com.br.

Nota de Pesar
A Fabasa e os colaboradores da Embasa se despediram, com triste-
za, dos colegas e amigos José Carlos Biscarde e Alfredo Dias Tourinho, 
Conselheiro e ex-presidente do Conselho Deliberativo desta Fundação, 
respectivamente. Nossos sentimentos aos familiares e para eles, muita 
paz na morada do Pai.
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o O conto da Aia

Escrito originalmente em 1985, O Conto da Aia, de Margaret Atwood, está 
entre os melhores livros de 2020, segundo a imprensa especializada. Ele foi 
adaptado para uma série homônima, um sucesso aclamado pela crítica e 
com diversos prêmios importantes, incluindo oito Emmys. O Conto da Aia 
é um romance distópico que narra os acontecimentos da República de Gi-
leade, um país fictício na América do Norte que vive sob um governo to-
talitário instaurado por um grupo fundamentalista. Nas melhores livrarias.

Sigo de Volta
O espetáculo, que pode ser assistido pelo YouTube, aos sábados e domin-
gos, às 19h, conta a história de duas irmãs, de diferentes mundos. Giovana 
(Isabella Moreira) tem passado seus dias imersa num jogo de realidade vir-
tual enquanto Úrsula (Rafaela Ferreira) está fazendo uma longa viagem de 
bicicleta. Quando elas se encontram virtualmente, após os embates iniciais, 
cada uma vai se deixando seduzir pelo universo da outra, o diálogo flui e 
as irmãs elaboram uma experiência em comum. Além de assistir de forma 
gratuita, o público pode colaborar de forma voluntária os valores de R$10, 
R$20, R$40 ou R$60.
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