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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - ABRIL - 2021

Plenária Estadual do SINDSEP-MG acontece no próximo dia 10/04 

 
No próximo sábado, dia 10/04, será realizada a Plenária Estadual do SINDSEP-MG. Por causa da 
pandemia, a atividade será de forma remota, via plataforma zoom. Conforme o Estatuto do Sindicato 

(art. 31), a Plenária terá a participação dos titulares e suplentes dos Delegados Sindicais de 
Base, da Diretoria Colegiada, do Conselho Fiscal, dos Coordenadores de Núcleos e dos 
membros do Conselho Deliberativo Sindical (CDS) que irão discutir e deliberar sobre temas 

como a reforma administrativa, os ataques do governo aos serviços públicos e aos servidores públicos 
federais, plano de lutas e análise de conjuntura. 

Outro ponto a ser discutido na plenária será a eleição da Comissão Eleitoral, bem como a definição do 
calendário das eleições para a Diretoria Colegiada/Conselho Fiscal/Coordenação de Núcleos – triênio 
2021/2023. 

Os (as) demais filiados (as) do SINDSEP-MG poderão acompanhar a Plenária Estadual, em tempo real, 
pelos seguintes canais da Entidade: Facebook (https://www.facebook.com/SindsepMG) e YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCU9d-XZxgJnc1v2MXOWMd1Q). 

 
Inscrições 
As inscrições para a Plenária poderão ser feitas até às 20h do dia 09/04, 6ª feira - diretamente na 

página do SINDSEP-MG. Acesse: https://mautic.sindsepmg.org.br/mautic/plenariasindsep 
 

Dataprev cria App de prova de vida para aposentados e pensionistas 
A prova de vida, feita todos os anos por milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil como 
forma de evitar fraudes contra a Previdência, voltará a ser obrigatória a partir de maio deste ano, em 

pleno agravamento da pandemia do novo coronavírus, mas os idosos não precisam se arriscar indo às 
agências bancárias. 

A Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) e o Serpro (Serviço Federal de 
Processamento de Dados), empresas públicas que cuidam dos dados dos brasileiros e da Tecnologia da 
Informação, criaram a Prova de Vida Digital, sistema que funciona pelo celular e evita o deslocamento 

dos aposentados e pensionistas até as agências. 
A prova de vida foi suspensa em março do ano passado para evitar que idosos – grupo de risco da 
Covid-19 – fossem às agências e ficassem expostos à infecção pelo novo coronavírus. 

 

https://www.facebook.com/SindsepMG
https://www.youtube.com/channel/UCU9d-XZxgJnc1v2MXOWMd1Q
https://mautic.sindsepmg.org.br/mautic/plenariasindsep


Deveria ter feito em Deve fazer até 

Março e abril de 2020 Maio de 2021 

Maio e junho de 2020 Junho de 2021 

Julho e agosto de 2020 Julho de 2021 

Setembro e outubro de 2020 Agosto de 2021 

Novembro e dezembro de 2020 Setembro de 2021 

Janeiro e fevereiro de 2021 Outubro de 2021 

Março e abril de 2021 Novembro de 2021 

 
Prova de vida 

Os aposentados e pensionistas que não comparecem às agências bancárias ou utilizarem o App para 
fazer a prova de vida terão seus benefícios bloqueados pelo INSS. 
O aplicativo vai facilitar o procedimento também para os segurados que não podem ir aos bancos em 

que recebem o benefício para apresentar um documento de identificação com foto. Os beneficiários 
que não podiam ir até as agências bancárias por doença ou dificuldade de locomoção, antes podiam 
fazer a comprovação de vida por meio de um procurador cadastrado no INSS, agora podem usar o 

celular. Aqueles que moram no exterior, também devem fazer anualmente a prova de vida. 
 
Como utilizar o aplicativo  

Para utilizar a ferramenta, o segurado deverá baixar e instalar o aplicativo no celular 
(Android ou IPhone). O sistema usa biometria facial dos beneficiários que possuem Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) ou Título de Eleitor registrado nas bases de dados do Denatran e Tribunal 

Superior Eleitoral. 
 
Como funciona a vida digital? 

Os dados dos beneficiários com CNH e Título de Eleitor são armazenados pelo Serpro que, junto com a 
Dataprev, fazem um cruzamento de dados para atestar a ‘vida digital’ do cidadão. De acordo com a 
Dataprev, o sistema tem tecnologia de ponta desenvolvida no Brasil pelas empresas públicas para 

facilitar a vida dos brasileiros e otimizar o uso dos recursos públicos. 
A prova de vida on-line foi disponibilizada em agosto de 2020, mas na primeira fase apenas cerca de 

500 mil usuários tiveram acesso. Atualmente, o serviço já está disponível para cerca de 5,5 milhões de 
pessoas e em expansão para alcançar a todos os segurados que possuam ou Título de Eleitor com 
dados biométricos ou Carteira de Habilitação. 

 
É seguro porque é público 
Caso o governo federal prossiga com seus planos de privatização do Serpro e da Dataprev, a Prova de 

Vida digital também será feita pelas empresas compradoras. Especialistas temem que os dados como a 
imagem ou as informações sobre a vida laboral dos aposentados e pensionistas fiquem na mão de 
terceiros, colocando em risco a privacidade dos dados e o respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. 

 
CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

 10/04 – Plenária Estadual do SINDSEP-MG; 

 16/04 - 3ª reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente da Ebserh.  
 

 NOTA DE PESAR 

É com pesar que informamos o falecimento de Pergentino Guerreiro, servidor aposentado da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa). O companheiro era filiado ao SINDSEP-MG desde 1991 e residia na cidade 
de Pirapora, no norte de Minas. Toda nossa solidariedade à família! 


