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A prender. Esse foi o verbo mais 
conjugado pelos visitantes do Show 
Rural Coopavel quando questionados 

acerca dos motivos que os levaram ao evento. 
Foi com esse objetivo e motivação que os 
mais de 5 mil trabalhadores e trabalhadoras 
rurais levados pela FETAEP, em parceria com 
Senar, Emater e Coopavel, deixaram suas 
propriedades rurais. Todos com o mesmo 
foco: aprender para inovar, em busca de mais 
renda e de qualidade de vida às suas famílias.

Durante os cinco dias de Show Rural, que 
aconteceu em Cascavel de 2 a 6 de fevereiro, 
o estande da FETAEP recebeu cerca de 150 
caravanas oriundas de diversas regiões do 
Estado, em especial da região Oeste. Lá os 
trabalhadores recebiam orientações e eram 
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DestaquesFETAEP

direcionados aos estandes e expositores 
voltados aos interesses da agricultura familiar. 
Entre eles, Embrapa, Iapar e Emater.

Toda a diretoria da FETAEP esteve presente 
e participou ativamente da recepção aos 
trabalhadores. Além da representação 
estadual, a Regional 2 da Federação também 
esteve empenhada para que tudo saísse ao 
contento da categoria trabalhadora rural.

Segundo o presidente da FETAEP, Ademir 
Mueller, mais uma vez a Federação se 
destacou pela sua organização e pela 
quantidade de trabalhadores e trabalhadoras 
levados ao evento. “Saímos animados de 
mais essa edição, não apenas pela estrutura 
que levamos a Cascavel, mas especialmente 

por incentivarmos a melhoria das propriedades 
mediante o conhecimento. Afinal, o Show Rural 
é uma escola a céu aberto, onde o aprendizado 
é a máxima constante”, concluiu Mueller. 

Continua nas páginas 4 e 5.

  •   FETAEP e Regional 2 recepcionaram as caravanas com 
orientações para otimizar o tempo de visita ao Show Rural.
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Dia Ações Participantes
1 a 22 Férias coletivas.

26 Reunião do Conselho do Senar, em Curitiba. Ademir Mueller

26 a 28 Conselho Fiscal da CONTAG. Marcos Brambilla

28 a 30 Reunião da Regional Sul da 
CONTAG, em Florianópolis. Diretoria

31 Reunião da Regional 6 da FETAEP, em Astorga Ademir Mueller

Dia Ações Participantes

2 a 6 Show Rural Coopavel, em Cascavel.

Ademir Mueller, Jairo 
Correa, Marucha Vettorazzi, 
José Carlos Castilho, 
Marcos Brambilla, 
Mercedes Demore, Aristeu 
Ribeiro e Mário Plefk

2
Lançamento do livro "Plantio direto: 
a tecnologia que revolucionou a 
agricultura brasileira”, no Show Rural.

Ademir Mueller

3
Solenidade de entrega de título 
de posse do Crédito Fundiário a 
trabalhadores rurais de São Tomé.

Marcos Brambilla

5 Reunião sobre o projeto de construção 
da nova sede da FETAEP.

Ademir Mueller e 
Jairo Correa

5 Reunião da Comissão Nacional de 
Jovens Trab. Rurais, na CONTAG. Alexandre Leal dos Santos

6 Reunião com o CPRA (Centro Paranaense 
de Referência em Agroecologia). Ademir Mueller

10 Reunião com os facilitadores 
da saúde na FETAEP. Marucha Vettorazzi

13 Reunião com BSBIOS, na FETAEP. Ademir Mueller

13 Reunião com o Banco do Brasil, na FETAEP. Ademir Mueller e 
Jairo Correa

24 4º Encontro Nacional de Trabalhadores 
Rurais da CTB, em São Paulo.

Marucha Vettorazzi, 
Mário Plefk, Jairo Correa 
e Mercedes Demore

25 Reunião com coordenadoras regionais 
de Mulheres, na FETAEP. Mercedes Demore

25 Reunião da diretoria estendida da FETAEP. Diretores

26 e 27 Assembleia da FETAEP. Diretoria

JANEIRO

FEVEREIRO

Muito
trabalho 
pela frente
Iniciamos 2015 com o cumprimento de duas 

importantes agendas para o Movimento Sindical 
dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais 

paranaenses: o Show Rural Coopavel e a Assembleia 
Extraordinária da FETAEP. Saímos satisfeitos de ambas 
as agendas e com a sensação de que realizamos com 
qualidade e maestria aquilo que nos propomos.

Referente à 27ª edição do Show Rural, edição esta que 
marca o 10º ano consecutivo com a participação da FETAEP, 
nos destacamos pela quantidade de trabalhadores e 
trabalhadoras rurais que levamos ao evento, mediante a 
organização de 150 caravanas oriundas de diversas regiões 
do Estado. Ao todo, foram mais de 5 mil agricultores.

Neste ano, para melhor recepcioná-los, aumentamos 
o tamanho do nosso estande – que contou com um 
espaço voltado exclusivamente aos jovens, além 
de salas de reuniões e de montagem de materiais. 
A localização do nosso estande também foi uma 
novidade a parte. Nesta edição, ficamos posicionados 
num local privilegiado por estarmos próximos das 
áreas de interesse da agricultura familiar.  

Já a nossa Assembleia Extraordinária discutiu e aprovou a 
pauta de reivindicação da Convenção Coletiva de Trabalho 
para os municípios representados pela Federação. 
Com a aprovação, foi dada a largada para a campanha 
salarial 2015 tanto da FETAEP com a FAEP, quanto dos 
Sindicatos dos Trabalhadores com os Sindicatos Rurais. 

Desejo a todos um ótimo Congresso dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras Rurais que se aproxima.

Ademir Mueller
Presidente da FETAEP

Editorial FETAEP Agenda FETAEPAgenda FETAEP
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O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Antonina e Emater, 
em parceria com a FETAEP e o SENAR, realizou nos dias 3 e 4 
de dezembro de 2014 curso sobre o bambu – material 
reconhecido cada vez mais como um recurso natural de 
grande potencial. Ao todo o curso contou com 37 participantes 
que juntos aprenderam um pouco mais sobre o plantio, os 
cuidados necessários para sua produção e também sobre o 
seu broto – utilizado como alimento e que pode aumentar a 
renda da família rural.

• Homenagem aos 
agricultores de Itambé
No dia 26 de novembro, o Sindicato de Trabalhadores Rurais 
de Itambé, em conjunto com a Prefeitura Municipal e Emater, 
homenageou 25 famílias de agricultores familiares 
participantes dos programas PAA e PNAE. O Evento aconteceu 
no Clube Recreativo de Itambé e foi encerrado com um jantar 
comemorativo.

• Habitação Rural
No dia 16 de dezembro aconteceu a entrega de 10 casas rurais 
em Formosa do Oeste. Já em Saudade do Iguaçu foram 
entregues 22 unidades no mesmo dia. Todas fazem parte do 
Programa Nacional de Habitação Rural e tem a FETAEP como 
entidade organizadora, contando com a parceria do Banco do 
Brasil e os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos 
respectivos municípios. A Federação foi representada pelo 
secretário de Habitação, Aristeu Ribeiro.

Janeiro/Fevereiro 2015

O SENAR-PR montou um programa Gestores Rurais com a FAE Business School.  São cinco 
módulos de 16 horas cada, totalizando 80 horas de curso que serão ministrados em quatro horas 
semanais. Relacionamento do gestor com a equipe, processos e prática de gestão de pessoas, 
introdução e capacitação do colaborador no trabalho, gerenciamento dos processos de rotina do 
gestor e planejamento da propriedade – visão do futuro são os temas de cada módulo. “O problema 
de gestão é sério, há carência de qualificação em todos os ramos. Além da profissionalização 
é preciso promover uma visão do produtor rural da atividade como um negócio em que vidas 
dependem dele. Ampliar a visão do seu papel na sociedade”, avalia a professora Nancy Malschitzky, 
Doutora em Engenharia de Produção, com enfoque em Gestão de Negócios.
 
Capacitação de Instrutores
 
Na semana de 9 a 14 de fevereiro, 25 instrutores do SENAR-PR participaram, em Curitiba, da 
Formação de Instrutores do Programa Gestores Rurais – FAE. São profissionais como Debora 
Siqueira, de Ponta Grossa, que já é instrutora do SENAR-PR na área de gestão. “O programa 
é interessante porque os módulos são bem específicos e foram pensados considerando a 
necessidade operacional aproximando o conteúdo da realidade do meio rural”.

A instrutora de Toledo, Maria José Andreacci Zuleger, contribui com a leitura do material produzido 
pela FAE e também participou do treinamento. Segundo ela, existem muitos paradigmas que precisam 
ser quebrados para que o produtor possa despertar a consciência entendendo os fatores que fazem 
a diferença, perceber as oportunidades e a diversificação que valorizam a propriedade. “Estamos 
vivendo um momento primordial para criar oportunidades diante da crise e a velocidade da mudança 
e o fácil acesso a informação ajudam as pessoas a participarem de um curso como esse”.

Na área de gestão o SENAR-PR oferece uma série de cursos e programas como: Gestão Rural, 
De Olho na Qualidade, Negócio Certo Rural, Jovem Agricultor Aprendiz (JAA) e o Programa 
Empreendedor Rural.
 
Piloto

O SENAR-PR executará no primeiro semestre de 2015 um curso piloto em três municípios com a 
parceria da BRF e de suinocultores para validar o conteúdo e planejamento do programa. Alguns 
diferenciais do curso são tarefas no formato de vídeoaulas curtas e uma grande quantidade de 
material de apoio.

SENAR-PR CAPACITA GESTORES RURAIS
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Notas FETAEP SENAR PR

• Curso de bambu

• Leite em Pauta
VALORES DE REFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA LEITE

MATÉRIA-PRIMA JANEIRO 2015 
(VALOR FINAL)

FEVEREIRO 2015 
(PROJEÇÃO)

VALORES DE REFERÊNCIA PARA O CONSELEITE IN62**

Posto Propriedade 0,7532 0,7305

(**) O “Valor de referência CONSELEITE IN62” refere-se a um leite que tem 3% de 
gordura; 2,9% de proteína; 600 mil uc/ml de células somáticas e 600 mil uc/mil 
contagem bacteriana.
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Neste ano, o Show Rural registrou um 
total de 230.904 visitantes, 21 mil a 
mais que na edição anterior. A 

estimativa da organização é de que tenham 
sido movimentados mais de R$ 2 bilhões 
em negócios. Além disso, a feira contou este 
ano com 480 expositores – 40 a mais que 
no ano passado – que trouxeram novidades 
em maquinário, sementes, insumos, entre 
outras, aos participantes – entre eles os 
agricultores e as agricultoras familiares.

A FETAEP também se inseriu nesta onda de 
crescimento uma vez que ampliou o 
tamanho de seu estande, buscando 
melhorar o atendimento ao público. Por 
conta disso, os jovens puderam contar com 
um espaço voltado exclusivamente a eles, 
onde receberam orientações sobre as 
principais políticas públicas voltadas à 
juventude. Além da ampliação, neste ano o 
estande da FETAEP ficou localizado numa 
região privilegiada do parque tecnológico 
por estar próximo das áreas de interesse da 
agricultura familiar. 

Outra inovação de 2015 foi a realização de 
sorteios. Todos os dias foram sorteados um 
celular e um tablet aos jovens. Já no final da 
semana, um notebook foi sorteado aos 
participantes do Show Rural filiados aos 
Sindicatos organizadores das caravanas. 

Caravanas de todo o Paraná foram
recepcionadas no estande da FETAEP
Show Rural 2015

Durante os cinco dias da feira, o presidente 
Ademir Mueller e os secretários da FETAEP 
- Jairo Correa, Marucha Vettorazzi, Marcos 
Brambilla, José Carlos Castilho, Mercedes 

Demore, Aristeu Ribeiro e Mário Plefk 
– se revezaram para atuar diretamente 
na recepção das caravanas, sempre em 

parceria com os dirigentes da Regional 2. 

  •   Trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o Estado são levados gratuitamente 
ao Show Rural pelo Movimento Sindical, em parceria com Senar, Emater e Coopavel.
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APRENDER PARA INOVAR

Olhares atentos e curiosos para toda e qualquer novidade buscavam levar para suas realidades de trabalho aquilo que ali, nos 
campos e jardins do parque tecnológico, dera tão certo. Frutas, verduras, legumes, cereais, sementes, flores, entre outros cultivos, 
embelezavam os olhos dos visitantes. Porém, não apenas a beleza encantava, mas os ensinamentos e as técnicas repassadas 
pelos expositores renovavam os ânimos dos homens e das mulheres da terra que saíam do evento cheios de planos.

A família de Roseane Aparecida Thomé, de 
Jesuítas, é presença garantida no Show 
Rural Coopavel. Há seis anos a família 
participa do evento, sempre com as 
caravanas do Sindicato dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras Rurais do município. 
Ela, o marido Edivaldo Thomé e os filhos 
Eduardo e Bruno, buscaram nesta edição 
de 2015 conhecimento sobre aviários e 
chiqueiros. A família pretende, 
futuramente, optar por uma das atividades 
econômicas para os filhos trabalharem.

Este ano foi a primeira vez que Ari Antonio 
Werlang, de Capitão Leônidas Marques, 
participou do Show Rural. Integrante da 
caravana do STTR do município, Ari estava 
animado para investir em sua propriedade, 
tendo em vista que está implementando uma 
migração na sua atividade econômica, 
passando de gado de leite para gado de corte. 

A agricultora familiar Clarice Ferrari Conz, 
de 69 anos, de Araruna, participa do Show 
Rural quase todos os anos. Na sua última 
visita, em 2014, aprendeu a trabalhar com 
conservas, entre elas estão as de abóbora, 
chuchu e pepino. Sempre que pode faz 
questão de participar do evento.

Para as irmãs Tereza Bortoloso Bohm e 
Inês Bortolozo Bohm, de Palotina, quem 
não conhece a riqueza do Show Rural não 
imagina o que está perdendo.

As vizinhas de propriedade e amigas de 
Tupassi, Sônia Franzão e Márcia Fejola, 
ficaram encantadas com o sistema de 
irrigação proposto pelo Instituto 
Emater durante o Show Rural. “São 
medidas simples e baratas que, com 
garrafas pets e mangueiras, podemos 
implementar facilmente nas nossas 
propriedades”, diz Márcia. Já Sônia, que 
participa pela 4ª vez do evento, afirma: 
“a cada ano levamos mais 
conhecimento”.

Família de Vitor Alves da Silva, de 
Maripá, recebe do IAPAR mudas do 
feijão curió.
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FETAEP reúne sua base para 
apresentar pauta da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2015/2016

  • Diretoria executiva da FETAEP.

Assembleia geral extraordinária contou com a presença 
de 110 dirigentes sindicais de todo o Estado.

Assembleia extraordinária da FETAEP, que aconteceu 
nos dias 26 e 27 de fevereiro, reuniu 110 dirigentes 
sindicais e aprovou temas importantes para a 

categoria. Entre elas, a pauta de negociação da Convenção 
Coletiva de Trabalho que representará os trabalhadores nos 
municípios que não contam com a atuação de um Sindicato 
Laboral. A pauta CCT foi aprovada por unanimidade pelos 81 
delegados(as) em condições de voto.

Com a aprovação da pauta foi dada a largada para a 
campanha salarial 2015 e as negociações entre a FETAEP e 
FAEP e entre os Sindicatos patronal e laboral. Para 2015, a 
proposta salarial de piso da categoria trabalhadora rural é 
de R$ 1075,88 - com um reajuste de 8,84% sobre o piso da 
proposta do ano anterior. 

Após a deliberação da pauta, a FETAEP – mediante a 
coordenação do presidente Ademir Mueller – expôs à base 
as suas principais ações e projetos encabeçados pelas 
secretarias de Assalariado (Jairo Correa), Agrícola (José 
Carlos Castilho), Formação e Organização Sindical (Mário 
Plefk), Juventude (Marcos Brambilla), Agrária (Marcos 
Brambilla), Meio Ambiente (Mário Plefk), Previdência 
(Marucha Vettorazzi), Habitação (Aristeu Ribeiro), Mulheres 
(Mercedes Demore) e Terceira Idade (Mercedes Demore).

  • Base aprovou por unanimidade a CCT apresentada.
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FETAEP reúne sua base para 
apresentar pauta da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2015/2016

As Medidas Provisórias 664 e 665, publicadas pelo 
governo federal no dia 30 de dezembro de 2014, 
apresentam grandes alterações nas regras 

relacionadas aos benefícios previdenciários e ao seguro-
desemprego. Durante a assembleia, a FETAEP repassou 
alguns informes à base. Fique por dentro das principais 
alterações.

Segundo o secretário de Assalariados(as) da FETAEP, Jairo 
Correa, o movimento sindical dos trabalhadores, entre eles 
o sistema CONTAG, já está se mobilizando junto ao 
Congresso Nacional propondo medidas de ajustes nas 
MP´s. “Há um canal de negociação com o Congresso 
Nacional, os ministros da Previdência e do Trabalho, e com 
Secretaria Geral da Presidência com vistas a amenizar os 
impactos que a medida causará aos trabalhadores”, afirma 
Correa, dizendo ainda que não há dúvidas que os 
assalariados(as) rurais estarão entre os mais prejudicados. 

A vigência das novas condições está prevista para a primeira 
solicitação em março de 2015, mas a plenitude de sua 
aplicação será atingida somente após 36 meses, observadas 
as condições de habilitação do trabalhador de acordo com os 
prazos previstos para as solicitações seguintes. 

MP 665 – SEGURO-DESEMPREGO
A Medida Provisória 665 trouxe alterações para a concessão 
de seguro-desemprego, impondo período de carência de 18 
meses de trabalho anteriormente à primeira solicitação do 
benefício; 12 meses para a segunda solicitação; e 06 meses à 
data da dispensa para as demais solicitações, alterando, 
portanto o artigo 3º da Lei 7.998/1990. A vigência para a 
alteração está prevista em 60 dias da publicação em 30 de 
dezembro de 2014. Além do período de carência, houve 
também alteração quanto ao período de gozo do benefício.

SOLICITAÇÃO COMO ERA ANTES COMO FICOU AGORA

1ª 3 parcelas para vínculo de 6 a 11 
meses nos últimos 36 meses.

- 4 parcelas para vínculo de 18 a 23 meses. 
- 5 parcelas para vínculo de 24 meses ou mais.

2ª 4 parcelas para vínculo de 12 a 23 
meses nos últimos 36 meses.

- 4 parcelas para vínculo 12 a 23 meses.
- 5 parcelas para vínculo de 24 ou mais meses.

3ª 5 parcelas para vínculo de 24 ou 
mais meses nos últimos 36 meses.

- 3 parcelas – vínculo 6 a 11 meses
- 4 parcelas – vínculo 12 a 23 meses
- 5 parcelas – 24 ou mais meses

Período de Referência 36 meses 1ª - 24 meses 2ª – 24 meses
3ª - definido pelo Codefat

Seguro-desemprego

Novas medidas alteram regras
do Seguro-desemprego
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BENEFÍCIO ANTES A PARTIR DA MP 664/2014 REGRAS ESPECIAIS OBSERVAÇÕES

Pensão por morte: Carência.
Antes não se exigia carência- que é 
o tempo mínimo de contribuição ou 
de comprovação de atividade rural.

A partir de março/2015 serão exigidas 24 contribuições ou 
comprovação de atividade rural por um período 24 meses do 
segurado falecido.

Exceções: não será exigida carência nos casos de morte por 
acidente, morte causada por doença profissional ou do trabalho, 
morte de segurado que estava em gozo de auxílio-doença ou em 
gozo de aposentadoria por invalidez. Também não será exigida 
carência do cônjuge com incapacidade total para o trabalho.

Pensão por morte: Direito 
docônjuge ou companheiro(a).

Antes se exigia apenas a 
comprovação do matrimônio ou a 
união estável.

A partir de 14/01/2015, o cônjuge ou companheiro(a)  só 
terá direito ao benefício da pensão por morte se o 
casamento ou união estável já contar com pelo menos 2 
(dois) anos de duração na data do óbito do segurado.

Exceções: não serão exigidos os 2 anos de matrimônio ou união 
estável em caso de morte por acidente do segurado e em caso de 
incapacidade total para o trabalho do cônjuge ou companheiro(a).

Pensão por morte: Valor benefício.

Pela regra anterior o valor da 
pensão por morte era de 100% do 
valor da aposentadoria que o 
falecido recebia na data do óbito 
(caso fosse aposentado) ou 100% 
do valor a que teria direito a receber 
caso fosse aposentado por 
invalidez na data do óbito (caso 
ainda estivesse na ativa).

Pela nova regra, o valor da pensão por morte é de 50% do 
valor da aposentadoria que recebia o segurado ou do valor a 
que teria direito a receber de aposentadoria por invalidez, 
acrescido de 10% por dependente beneficiário, até o máximo 
de 100%.

Quando o dependente for órfão de pai e mãe, o mesmo terá 
direito a uma conta adicional de 10%.

O valor será dividido em partes iguais a todos os dependentes da 
mesma classe.
Ex: esposa e mais dois filhos menores de 21 anos: 
Base: 50%;  Esposa: + 10% ; 1º filho: + 10%; 2º filho + 10%; Total: 80%
Cada dependente terá direito a 26,66% do benefício.
Se, por exemplo, um dependente falecer ou perder tal condição, o valor 
da pensão será de 50% mais duas cotas de 10% que será dividido pelos 
dois dependentes remanescentes. Cada um receberá 35%. 
OBS: De acordo com o artigo 33 da Lei 8.213, nenhum benefício que 
substitui o rendimento do trabalho do segurado   pode ser em valor 
inferior ao salário mínimo. Assim, o valor da pensão por morte a ser 
pago aos dependentes não pode ser inferior ao salário mínimo.

Pensão por morte:                  
Cessação do benefício para o 

cônjuge ou companheiro.

Antes o cônjuge ou companheiro 
só perderia o direito a pensão em 
caso de falecimento.

Pela nova regra a pensão por morte destes dependentes 
passou a ter limite de tempo, que leva em conta a 
expectativa de sobrevida do dependente quando da morte 
do segurado, conforme tabela abaixo. Ex. para o cônjuge ou 
companheiro (a) receber a pensão por morte de forma 
vitalícia, deverá ter 35 anos ou menos de expectativa de 
sobrevida com base da tábua de mortalidade do IBGE. Se 
tiver mais de 55 anos de expectativa de sobrevida, só 
receberá 3 anos de pensão por morte. Atualmente, a tábua 
de mortalidade do IBGE, diz que a expectativa de vida 
média do brasileiro é de 74,9 anos (2013), sendo 79 anos 
para mulheres e 71 anos para homens. Assim, é preciso ver 
a expectativa de sobrevida do cônjuge ou companheiro (a) 
considerando a sua idade no momento da morte do 
segurado.

É importante salientar que o novo matrimônio ou a nova união estável 
do dependente beneficiário não faz cessar a sua cota da pensão por 
morte. Para os dependentes do segurado na condição de  filhos ou 
filhas, não se aplica a regra da expectativa de sobrevida.

Pensão por morte: Situação do 
dependente que causa morte do 

segurado dolosamente.
Sem regras.

Está excluído do rol de dependentes aquele que for 
condenado pela prática de crime doloso que cause a morte 
do segurado - Não tem direito a requerer a pensão.

Auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez: Data do início do benefício. 

No caso do segurado empregado, o 
INSS começava a pagar o benefício 
a partir do 16º dia de afastamento 
do trabalho, sendo que os primeiros 
15 dias eram de responsabilidade 
do empregador. Para os demais 
segurados o benefício era devido a 
partir da data da incapacidade para 
o trabalho.

Pela nova regra, a partir de março/2015, o INSS pagará o 
benefício do empregado a partir do 31º dia de afastamento do 
trabalho, sendo que os primeiros 30 dias são de 
responsabilidade do empregador.  Se o benefício for requerido 
45 dias após o afastamento do trabalho, o INSS pagará o 
benefício a partir da data do requerimento. Para os demais 
segurados, o INSS pagará o benefício a partir do início da 
incapacidade ou da data de entrada do requerimento, se entre 
essas datas decorrerem mais de trinta dias.

Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao RGPS já 
portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, 
salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 
agravamento dessa doença ou lesão.

Auxílio-doença: Valor do benefício.

Pela regra anterior o valor do 
benefício era feito com base na 
média dos maiores salários de 
contribuição correspondente a 
80% de todo o período de 
contribuição.

Pela nova regra o auxílio doença não pode ser superior à 
média aritmética dos últimos 12 salários de contribuição, ou, 
quando inferior a 12 salários de contribuição, será feito pela 
média aritmética simples dos salários de contribuição 
existentes.

Para os segurados especiais, o valor do benefício não altera e será 
de um salário mínimo.

Perícia médica.
Pela regra anterior somente os 
médicos peritos do INSS estavam 
habilitados a fazer perícia médica.

Pela nova regra o INSS a seu critério e sob sua supervisão, 
poderá realizar perícias médicas por convênio ou acordo de 
cooperação técnica com empresas que dispõe de serviços 
médicos e por termo de cooperação técnica firmado com 
órgãos e entidades públicos, especialmente onde não 
houver serviço de perícia médica do INSS.

Essa nova regra pode ser uma saída para a crise da perícia médica do 
INSS. Todavia, as perícias médicas feitas mediante convênios ou 
acordos de cooperação técnica não podem constituir-se num método 
aberto a fraudes e/ou que prejudique o direito dos trabalhadores e 
trabalhadoras. 

Auxílio reclusão. Sem carência. Não prevê qual a carência.

MP 664 – Benefícios Previdenciários
Confira na tabela a seguir as mudanças que a Medida Provisória 664 propõe.
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BENEFÍCIO ANTES A PARTIR DA MP 664/2014 REGRAS ESPECIAIS OBSERVAÇÕES

Pensão por morte: Carência.
Antes não se exigia carência- que é 
o tempo mínimo de contribuição ou 
de comprovação de atividade rural.

A partir de março/2015 serão exigidas 24 contribuições ou 
comprovação de atividade rural por um período 24 meses do 
segurado falecido.

Exceções: não será exigida carência nos casos de morte por 
acidente, morte causada por doença profissional ou do trabalho, 
morte de segurado que estava em gozo de auxílio-doença ou em 
gozo de aposentadoria por invalidez. Também não será exigida 
carência do cônjuge com incapacidade total para o trabalho.

Pensão por morte: Direito 
docônjuge ou companheiro(a).

Antes se exigia apenas a 
comprovação do matrimônio ou a 
união estável.

A partir de 14/01/2015, o cônjuge ou companheiro(a)  só 
terá direito ao benefício da pensão por morte se o 
casamento ou união estável já contar com pelo menos 2 
(dois) anos de duração na data do óbito do segurado.

Exceções: não serão exigidos os 2 anos de matrimônio ou união 
estável em caso de morte por acidente do segurado e em caso de 
incapacidade total para o trabalho do cônjuge ou companheiro(a).

Pensão por morte: Valor benefício.

Pela regra anterior o valor da 
pensão por morte era de 100% do 
valor da aposentadoria que o 
falecido recebia na data do óbito 
(caso fosse aposentado) ou 100% 
do valor a que teria direito a receber 
caso fosse aposentado por 
invalidez na data do óbito (caso 
ainda estivesse na ativa).

Pela nova regra, o valor da pensão por morte é de 50% do 
valor da aposentadoria que recebia o segurado ou do valor a 
que teria direito a receber de aposentadoria por invalidez, 
acrescido de 10% por dependente beneficiário, até o máximo 
de 100%.

Quando o dependente for órfão de pai e mãe, o mesmo terá 
direito a uma conta adicional de 10%.

O valor será dividido em partes iguais a todos os dependentes da 
mesma classe.
Ex: esposa e mais dois filhos menores de 21 anos: 
Base: 50%;  Esposa: + 10% ; 1º filho: + 10%; 2º filho + 10%; Total: 80%
Cada dependente terá direito a 26,66% do benefício.
Se, por exemplo, um dependente falecer ou perder tal condição, o valor 
da pensão será de 50% mais duas cotas de 10% que será dividido pelos 
dois dependentes remanescentes. Cada um receberá 35%. 
OBS: De acordo com o artigo 33 da Lei 8.213, nenhum benefício que 
substitui o rendimento do trabalho do segurado   pode ser em valor 
inferior ao salário mínimo. Assim, o valor da pensão por morte a ser 
pago aos dependentes não pode ser inferior ao salário mínimo.

Pensão por morte:                  
Cessação do benefício para o 

cônjuge ou companheiro.

Antes o cônjuge ou companheiro 
só perderia o direito a pensão em 
caso de falecimento.

Pela nova regra a pensão por morte destes dependentes 
passou a ter limite de tempo, que leva em conta a 
expectativa de sobrevida do dependente quando da morte 
do segurado, conforme tabela abaixo. Ex. para o cônjuge ou 
companheiro (a) receber a pensão por morte de forma 
vitalícia, deverá ter 35 anos ou menos de expectativa de 
sobrevida com base da tábua de mortalidade do IBGE. Se 
tiver mais de 55 anos de expectativa de sobrevida, só 
receberá 3 anos de pensão por morte. Atualmente, a tábua 
de mortalidade do IBGE, diz que a expectativa de vida 
média do brasileiro é de 74,9 anos (2013), sendo 79 anos 
para mulheres e 71 anos para homens. Assim, é preciso ver 
a expectativa de sobrevida do cônjuge ou companheiro (a) 
considerando a sua idade no momento da morte do 
segurado.

É importante salientar que o novo matrimônio ou a nova união estável 
do dependente beneficiário não faz cessar a sua cota da pensão por 
morte. Para os dependentes do segurado na condição de  filhos ou 
filhas, não se aplica a regra da expectativa de sobrevida.

Pensão por morte: Situação do 
dependente que causa morte do 

segurado dolosamente.
Sem regras.

Está excluído do rol de dependentes aquele que for 
condenado pela prática de crime doloso que cause a morte 
do segurado - Não tem direito a requerer a pensão.

Auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez: Data do início do benefício. 

No caso do segurado empregado, o 
INSS começava a pagar o benefício 
a partir do 16º dia de afastamento 
do trabalho, sendo que os primeiros 
15 dias eram de responsabilidade 
do empregador. Para os demais 
segurados o benefício era devido a 
partir da data da incapacidade para 
o trabalho.

Pela nova regra, a partir de março/2015, o INSS pagará o 
benefício do empregado a partir do 31º dia de afastamento do 
trabalho, sendo que os primeiros 30 dias são de 
responsabilidade do empregador.  Se o benefício for requerido 
45 dias após o afastamento do trabalho, o INSS pagará o 
benefício a partir da data do requerimento. Para os demais 
segurados, o INSS pagará o benefício a partir do início da 
incapacidade ou da data de entrada do requerimento, se entre 
essas datas decorrerem mais de trinta dias.

Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao RGPS já 
portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, 
salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 
agravamento dessa doença ou lesão.

Auxílio-doença: Valor do benefício.

Pela regra anterior o valor do 
benefício era feito com base na 
média dos maiores salários de 
contribuição correspondente a 
80% de todo o período de 
contribuição.

Pela nova regra o auxílio doença não pode ser superior à 
média aritmética dos últimos 12 salários de contribuição, ou, 
quando inferior a 12 salários de contribuição, será feito pela 
média aritmética simples dos salários de contribuição 
existentes.

Para os segurados especiais, o valor do benefício não altera e será 
de um salário mínimo.

Perícia médica.
Pela regra anterior somente os 
médicos peritos do INSS estavam 
habilitados a fazer perícia médica.

Pela nova regra o INSS a seu critério e sob sua supervisão, 
poderá realizar perícias médicas por convênio ou acordo de 
cooperação técnica com empresas que dispõe de serviços 
médicos e por termo de cooperação técnica firmado com 
órgãos e entidades públicos, especialmente onde não 
houver serviço de perícia médica do INSS.

Essa nova regra pode ser uma saída para a crise da perícia médica do 
INSS. Todavia, as perícias médicas feitas mediante convênios ou 
acordos de cooperação técnica não podem constituir-se num método 
aberto a fraudes e/ou que prejudique o direito dos trabalhadores e 
trabalhadoras. 

Auxílio reclusão. Sem carência. Não prevê qual a carência.



2º Congresso dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras Rurais 
se aproxima

ELEIÇÕES FETAEP - CHAPA ÚNICA É REGISTRADA

Escritura do Crédito Fundiário é entregue em São Tomé

Com o objetivo de definir as diretrizes de atuação do Movimento Sindical dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais (MSTTR) pelos próximos quatro 
anos, a FETAEP realizará, de 18 a 20 de março, o 2º Congresso Estadual dos 

Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais do Paraná. O evento, que acontecerá em 
Curitiba, no Restaurante Madalosso, pretende reunir cerca de 220 delegados(as).

Além de planejar ações futuras, os participantes deverão debater a representação e 
a representatividade da categoria trabalhadora rural e também analisar a situação 
social, política e econômica do Estado. O Congresso, além de temático, possui um 
caráter eleitoral. Ao final do evento, os delegados irão eleger a diretoria, o conselho 
fiscal e os respectivos suplentes da FETAEP para o quadriênio 2015/2019. 

Foi registrada pela comissão eleitoral, no dia 13 de fevereiro, a chapa 
“O Progresso Continua” que concorrerá às eleições da FETAEP durante 
o 2º Congresso Estadual dos Trabalhadores e das Trabalhadoras 
Rurais, no dia 20 de março.

A chapa conta com os seguintes nomes em sua diretoria efetiva: 
Ademir Mueller (presidente), Marcos Brambilla (1º vice-presidente), 
Marucha Vettorazzi (2ª vice-presidente), Carlos Alberto Gabiatto 
(secretário geral), Silvana Maria de Oliveira (1ª secretária geral), Cláudio 
Aparecido Rodrigues (secretário de finanças e administração), 
Alexandre Leal dos Santos (1º secretário de finanças e administração).
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No dia 3 de fevereiro, o jovem Flávio de Lima, de São 
Tomé, foi contemplado com a liberação de R$ 
80.000,00 para compra de um imóvel rural por meio 

do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). A entrega 
do título de posse contou com a presença do secretário de 
política Agrária da FETAEP, Marcos Brambilla, do presidente 
do STTR de São Tomé, Márcio Serinini, e dos demais 
parceiros envolvidos representando a SEAB, o Emater e 
Banco do Brasil.

O projeto aprovado foi elaborado pelo técnico credenciado 
pela FETAEP, Hélio Gimael, com o acompanhamento do 
Sindicato de São Tomé, em parceria com SEAB, Emater e 
Banco do Brasil. Segundo Serinini, esse foi o primeiro projeto 
contemplado no município – o que muito motiva o Sindicato 
a continuar lutando para concretizar o crédito fundiário. 

PNCF – Com juros de 2% ao ano e prazo de vinte anos para 
pagamento, o PNCF tem o objetivo de incentivar a 
permanência dos agricultores no meio rural, em especial dos 
jovens, possibilitando a compra de um imóvel rural com 
subsídio do governo federal.

  • STTR de São Tomé sediou a entrega do 1º título 
de posse do município por meio do PNCF.

  • Registro da chapa “O Progresso Continua”.

  • Agricultor de São Tomé foi contemplado com a 
liberação de R$ 80 mil.  



4ª Turma Estadual 
conclui os 3 módulos 
da ENFOC

A FETAEP parabeniza a 4ª turma estadual da Enfoc pela 
conclusão do 3º módulo da formação, realizada no dia 12 de 
dezembro. Certa de que poderá contar com os mais novos 

educadores da Rede, a FETAEP deseja que cada um fortaleça a 
construção de um sindicalismo cada vez mais forte e autêntico.

“Espero que aproveitem os ensinamentos e que vocês façam a 
diferença na base. Com habilidade e sabedoria tenho a certeza 
de que se destacarão dos demais”, disse o presidente da FETAEP, 
Ademir Mueller, durante a abertura do 3º módulo. De acordo com 
ele, a a formação continuará sendo prioridade para a FETAEP.
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  • “Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas”, trecho da música 
que marcou a trajetória da 4ª turma. Flores perfumadas foram enviadas pela Rede de 
Educadores do Rio Grande do Sul aos formandos.

NOVOS EDUCADORES(AS) 
DA 4ª TURMA ESTADUAL:

ABIGAIL DE JESUS AUGUSTO - Araruna
ADEMAR WOLENSKY - Pitanga
ADEMIR BATISTA - Jaguapitã
ALEXANDRE KORCHAK - Pitanga
ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA - Lapa
CLAUDINEI DE CARLI - Astorga
DOMINGO EMÍDIO DE OLIVEIRA  
Bom Jesus do Sul
EDER DE OLIVEIRA – Nova Olímpia 
ELIETE APARECIDA NESPOLO - Iporã
ELIETE CARDOSO - Lapa
FRANCIELI KUIASKI – Agudos do Sul
FRANCISCO GONÇALVES COTTA – Mato Rico
GERCINDO DA ROCHA – Nova Londrina
IRACI VIEIRA IGNÁCIO - Astorga
JANDIR LUIZ PIETROBON - Matelândia
KARIN CRISTINA SIBEN RIBAS - Lapa
LAÍDE LOPES SUZUKI - Apucarana
LEONI SABASTIANA VIEIRA – Inácio Martins
LUIZ FELIPE CRACCO – São Jorge do Oeste
MÁRCIO TOPOLNIAK – Cruz Machado
MARILZA DA SILVA DE CARLI Munhoz de Melo
MARLENE DE ABREU - Curitiba
OSMAR GIMENES MUSARDO 
Assis Chateaubriand
PAULO ROBERTO SANITÁ - Tamboara
RENATA DE SOUZA MARTOS - Curitiba
SANDRA PAULA BONETTI São Jorge do Oeste
SOLANGE DOS SANTOS – Moreira Sales
VIVIAN LIEBSCH EBSEN – Engenheiro Beltrão
ZERILDA ALVES DUTRA - Ortigueira
TEREZINHA DA ROSA – Inácio Martins

  • Presidente da FETAEP, Ademir 
Mueller, recebe homenagem da 4ª turma 
estadual.

  • Formatura da 4ª Turma Estadual 
da ENFOC.



Aconteceu
Aconteceu

O presidente da FETAEP, Ademir Mueller, participou do 
lançamento do livro “Plantio Direto: A tecnologia que 
revolucionou a agricultura brasileira” no dia 2 de fevereiro, 
durante o Show Rural em Cascavel. A produção e o 
lançamento da obra são uma iniciativa da Itaipu Binacional. 
O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Jorge Samek, disse que a 
escolha do Show Rural para o lançamento do livro se deu 
exatamente por causa da importância do evento, o segundo 
maior do setor no Brasil.

Os jovens puderam contar com um espaço voltado 
exclusivamente a eles durante o Show Rural. Lá eles 
foram recepcionados pelos coordenadores regionais de 
Jovens, Marieli Oliveira (Região 2) e Alexandre Leal dos 
Santos (Região 8), onde receberam orientações sobre as 
principais políticas públicas voltadas à juventude.

Oficina Estadual de Capacitação reuniu mulheres 
trabalhadoras rurais em Curitiba, de 16 a 18 de dezembro. 
Na pauta, estava presente o Projeto Margaridas em Marcha 
para o Enfrentamento da Violência contra as Mulheres do 
Campo e da Floresta. O encontro contou com a presença da 
secretária de Mulheres, Mercedes Demore, do secretário de 
Assalariados, Jairo Correa, da secretária de Mulheres da 
FETAG-RS, Inque Schineider e da assessora especial da 
Secretaria de Políticas para Mulheres, Raimunda 
Damasceno. Silenciar e não ver também é um ato que 
comunga com a violência contra a mulher. DENUNCIE!!! 

FETAEP e parceiros se preparam para o 2º módulo do 
projeto “Formação de Lideranças para a Implementação da 
Política Nacional de Saúde Integral das Populações do 
Campo e da Floresta da Regional Sul”, que acontecerá em 
Porto Alegre, de 16 a 18 de junho. Em virtude disso, no dia 
10 e 11 de fevereiro, a Federação recebeu representantes do 
Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
para pontuar questões que carecem de maior atenção em 
cada base e discutir o andamento dos trabalhos realizados 
nos conselhos municipais. “Os diagnósticos levantados 
pelos participantes em parceria com os Conselhos de Saúde 
demonstram a necessidade de uma conscientização geral 
da população sobre a importância da criação de um 
ambiente saudável no campo, incluindo boa alimentação, 
saneamento básico e cuidados no contato com venenos e 
agrotóxicos”, afirma a secretária de Políticas Sociais da 
FETAEP, Marucha Vettorazzi.


