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Você sabia que a Embrapa possui um seguro de vida para você e seus 
beneficiários? 

Você sabia que a Federação das Associações dos Empregados da Embrapa (FAEE), 
parceira da Embrapa, também dispõe de uma seguradora? 

Então prepare-se! Este é um assunto que lhe interessa. 

A cartilha elaborada pelo Departamento de Gestão de 
Pessoas, em parceria com a FAEE, foi idealizada com a finalidade 

de levar até você informações sobre o seguro de vida mantido 
pela Embrapa e pela Federação. 

o seguro de vida presta assistência pessoal aos empregados da Embrapa 
e aos seus beneficiários na ocorrência de um sinistro. 

A Empresa possui um seguro para todos os empregados, e a 
F AEE oferece mais uma opção para atender aos embrapianos. 

Assim, como segurado, conheça um pouco mais sobre o assunto. 

Departamento de Gestõo de Pessoas 
Federaçõo das Associações dos Empregados da Embrapa (FAEE) 



Dona Carolina, 
o Zi dos Tomate! 

morreu mês passado 
e o Empresa 

nem ajudou ele. 
Ele nao t inha seguro 

e suo fomílio 
f icou desamparado. 

Isto i w.rdode? 
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Marinho, 
isso MO é 
verdade , 

A Embropo 
montim uma 
seguradora 

que pago 
o seguro de 
vida Q todos 

'- , 

-' . -

~ ';;;;;;;;;;;6," • .1 
pago pelo 

Empresa, 00 qual 
você e todos 

os embrapionos 

têm direito ..... f--l~~'\...; 

Ahl 
Entao eu tenho seguro. 

E quanto cu 
pago por cle? 

assinou o 
Contrato de Trabalho 

com a Embropo, 
você também 

assinou um 
corta0-proposta 

de seguro. 
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Huummll 

Estou achando 
interessante esta converso. 
Ent3o. se eu contribuir com 
mois urno parcela. eu 

.-.....,~'-7?"'i-:._.~ em d_o_b_rO_? __ _ 

Isso mesmo, 
Marinho. 

A porticipoçtlo compulsório 
do Empresa cobre até. 50 vezes 

o seu salório . 
Por exemplo: se voci, hoje. 

ganho mais do que R$1.052,Z7, no 
ocorrência de um sinistro por morte 

noturol , Q sua família receberá do 
s~rodoro da Embropa o valor de 
R$ 52.613.50: coso o seu salário 

seja menor que R$ 1.052.27, 
você receberá o correspondente 

o 50 vezes o seu salário, 
tendo como bo.se o referência 

BOIY. do Plano de Cargos 
e Salórios do Embropo, 

no corgo de 
Auxilior de 
Operações. 

-' _ ... 

É sim. Marinho. 
A seguradora do Embropo oferece mais 

Noooossal 
uma porticipaç1Jo poro o empregado. 

~ Isso significo que você pago umo parcelo 
É mesmo? e receberá o dobro deste volor. ou seja, 

E se eu quiser aumentor . cem vezes o seu salário, coso este seja 

este valor. E possivel? _~~1I.:=~;nifler~;o~r~à~, ;r<:f~.~r;ê~n,~;:o~B~O~I:Y~· ... ':"1~~';~.-it:. - ,. -
.ú'_~.' -, 

Â seguradora da 
Embropa 

pago openas 
o sinist ro 

por morte natural? 
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Nao, Marinho. Â seguradora do 
Embropa tem os seguintes coberturas: 

indenização por morte natural e ocidental , .... "-' ... _ 
invalidez permanente total ou parcial por 
acidente. invalidez permanente total por 

doença , morte de f ilko m~r de 
18 anos e morte de cônjuge.. 

~\\'I!l~,~ •. ' .. k~~~ 
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E tem mais: 
o FAEE tamMm tem 

uma sEgUl"Odorn. 

Olho o nosso amigo Dino 
ch~ndo. Ele pod~ foJor 

um pouco sobre elo.. 

~t--t .... ~ 

-- - -

Olá amigos. Vocês CSfao falando sobre $'equro e Q FAEE tem 
grande participaçiio nisso. 

A FAEE também dispk de uma ugurndol"O que. oferece ~I"O os 
empre.godos do Embropo os mumos coberturas em coso de sinistro. 

No entanto, com Q FAEE você pode quadruplicor o valor o rueber. 

6 

Existem duas situações: 
Primeiro. no coso do se.gurodora do Embropa. você pode ter um capitol 
segurado correspondente até cem salórios, com base. no referência SOIY, do 
cargo de Auxili(ll'" de Opuoçõe.s , do Plano de Cargos e salários do Embropa, 
que ~ivore o doos parcelas de 50 salários , sendo uma pago pela Empre.so e 
outro, por voei.. 

Segundo. no FAEE, você pode ter oféquatro parcelas de 50 salórios, 
com limite no. rduência B01Y. e e.su seguro estó no mesmo condiçéJo do 
seguro mantido pelo Embropo. 



Ent&, colego, se eu contribuir com o 
valor de R$ 162,08, por mês, referente 
o quatro parcelas na FAEE, em caso de 
ocorrência de um sinistro por morte natural , 
minha família receberó, atualmente, o valor 
d. R$ 21O.454,00? 
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AhUl Entao 
minha família ficaria 
numa situoçao 
mais confortóvel7 

Alim disso, 
como participante 

do seguradora 
do FAEE, você 

ajudo nas 
ações sociais , 

culturais e desportivos 
realizados peJos 
AEEs em todo 

território nacional. 

Colego Dino. 
e se eu me aposentar. 

como fica o 
meu seguro 7 

No Embrapo, quando você. se 
desligo por demissao Oll 

aposentadoria, encerra·se 
quolquer vínculo 

com o seguro. 
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Colegas, quantos infonnoçks. 
E rnws fomilioru como sao 
informados de tudo isso? 

• 0 -

Marinho . muito 
intuasante suo pergunto . "'---__ ...J .J_=' __ _ 

A maioria dos empregados 
da Embrapa niIo avisa seus 
familioru de que possui um 

seguro de vida. e muitos 
ven.s niIo sobe quem sao os 

pusoo.s que e.st30 como 
bendiciários no segu'O. Por 

isso, voci. deve convusar 
com eles poro que procurem o 
DGP ou SRH da sua Unidade, 

em caso de ocorrtncto de 
s inistro com você . 

. lb. 
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Sim. O DGP ou SRH da sua Unidade está 
preparado poro orientar vod e seus 

familiares no ocorrtncio de um sinistro. 
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Colegas. o papo tó bom. 
mos tenho que ir agoro. 

- -

AGORA QUE VOCÊ SABE DE TODAS 
AS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURO DE VIDA, 

QUE TAL ATUALIZAR O SEU CARTÃO-PROPOSTA? 

'- . 

O DGP ou SRH ESTÁ PREPARADO PARA LHE 
FORNECER OUTRAS INFORMAÇÕES. PROCURE-O . --...... 

...... - ~.-
.. ~'."~ -' . -
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Sobe que eu nao lembro 
quem sõo os meus 

beneficiários! 
Vou correndo 00 

SRH atualizar 
o meu cortao·proposta 
e avisar a minha família 

que sou segurado 
do Embrapa e da FAEE. 

o 
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Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
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