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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - AGOSTO - 2020 

Proposta garante pensão vitalícia para cônjuge de trabalhador morto por covid-19 

De autoria do senador Weverton (PDT/MA), o Projeto de lei 2944/2020 altera a Lei de Benefícios da 
Previdência Social (Lei 8.213 de Julho de 1991), com objetivo de dar maior proteção aos cônjuges dos 
profissionais da área de saúde ou de atividades hospitalares essenciais no enfrentamento à doença que 
tenham falecido por covid-19. O valor mensal da pensão será de acordo com o tempo de contribuição do 
funcionário, respeitando o limite máximo da Previdência Social. 
Para o autor da proposta, são atividades auxiliares essenciais no enfrentamento à pandemia do Covid-19: 
os serviços de segurança privada e vigilância, transporte, limpeza, conservação, recepção de pessoas e 
bens; alimentação; lavanderia, radiologia, administração hospitalar, agentes comunitários, serviços 
laboratoriais, funerários, e outros essenciais para o funcionamento dos estabelecimentos hospitalares e 
assemelhados que estão auxiliando ao combate ao Covid-19. A matéria aguarda distribuição do presidente 
da Casa. 
 

Supersalários: jetons pagos a militares aumentam 17,9% no ano da pandemia 
Em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus e consequente declínio no poder aquisitivo de 
boa parte da população brasileira, uma casta de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) viu 
os seus vencimentos aumentarem. Trata-se dos militares com cargos no governo que, paralelamente ao 
salário, recebem os chamados “jetons“, que são valores pagos para funcionários governamentais 
participarem de reuniões e conselhos. 
Na comparação dos meses de janeiro a junho de 2019 e 2020, os jetons pagos a militares tiveram um 
aumento de 17,9%, evoluindo de R$ 307.399,21 para R$ 362.495,90 no total. 
A verba é uma das principais razões para a existência de supersalários dos funcionários, visto que muitos 
vencimentos, após o acréscimo, ultrapassam o teto salarial do funcionalismo público, que é calculado tendo 
como base o vencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 
O benefício é pago pela participação dos funcionários em reuniões de estatais e entidades governamentais 
e pela atuação nos conselhos de administração de empresas e bancos públicos, como a Petrobras, Banco 
do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, além de organizações do Sistema “S”. 
Ao longo do ano, o governo pagou R$ 8.243.875,97 com verbas extras para esses casos. Isso representa 
uma queda de aproximadamente 17% na comparação com o ano passado, quando foram feitos 
pagamentos que totalizaram R$ 9.967.128,58. 
Os números foram levantados com base nos dados disponibilizados pelo governo no Portal da 
Transparência. O período em que mais se disponibilizou a renda adicional aos militares foi em janeiro, com 
R$ 75.013,04, seguido de maio e fevereiro, quando foram desembolsados R$ 74.370,89 e R$ 73.006,46, 
respectivamente. 
Depois, os servidores ligados às Forças Armadas tiveram maior rendimento suplementar em março e abril, 
quando foram destinados R$ 70.559,29 e R$ 69.546,22 da União para os pagamentos. Em junho, não 
houve jetons à categoria, assim como no ano anterior.  
 

ANS suspende reajuste de planos de saúde por 120 dias 
Em reunião extraordinária, realizada no dia 21/08, em decisão aprovada por quatro diretores da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, os planos de saúde estão proibidos até o fim do ano de reajustar as 
mensalidades. Estão congelados os preços de todos os tipos de planos: individuais, familiares e coletivos. A 
suspensão valerá tanto para os reajustes anuais como para os aumentos decorrentes de mudança de faixa 
etária dos planos de assistência médica e exclusivamente odontológica. Os aumentos concedidos até agora 
não serão revistos. 



As medidas futuras para reequilibrar os contratos e compensar o impacto da suspensão sobre as 
operadoras serão decididas em futura reunião, ainda sem data. Somente na ocasião, a agência decidirá se 
os planos poderão cobrar retroativamente os clientes a partir de janeiro. 
Para os reajustes de planos individuais e familiares, não haverá anúncio nem autorização de reajuste em 
2020. Isso porque o percentual máximo de reajuste, tradicionalmente definido entre maio e julho, não 
tinha sido divulgado. Os planos coletivos com menos de 30 participantes (empresariais e por adesão) 
tiveram os aumentos suspensos de setembro a dezembro, sem possibilidade de revisão de reajustes 
anteriores. 
Negociados livremente entre a operadora e o contratante, os reajustes dos planos com 30 participantes ou 
mais estão suspensos de setembro a dezembro, mas a empresa contratante poderá escolher se pagará o 
preço com ou sem o reajuste. A medida será publicada no Diário Oficial da União. 
 

A prova de vida facial é segura? 
A prova de vida é obrigatória para os segurados do INSS que recebem seu benefício por meio de conta-
corrente, conta poupança ou cartão magnético. Anualmente, os segurados devem comprovar que estão 
vivos, como forma de dar mais segurança, evitando fraudes e pagamentos indevidos de benefícios. 
Com objetivo de dar mais comodidade ao segurado e reduzir custos, o INSS lançou a prova de vida digital, 
sem a necessidade de locomoção até uma agência. A nova modalidade, que no primeiro momento é 
apenas um projeto-piloto, teve início no dia 20/08. Nessa primeira etapa devem participar 500 
mil beneficiários de todo o país.  
 
1 – Como será realizada a prova de vida por biometria? 
Com o uso do aplicativo do Governo Digital (Meu gov.br), o segurado enviará uma foto e será feito o 
reconhecimento facial por meio de: 1) prova de vivacidade; e 2) prova de identidade. Após essas duas 
etapas, o aplicativo indica se aquela pessoa é de fato a pessoa do CPF informado no cadastramento. 
A prova de identidade é efetuada da seguinte maneira: caso a biometria do cidadão a ser validada seja do 
TSE, será necessário informar o número do título de eleitor e, caso a biometria seja do Denatran, será 
necessária a Data de Emissão da Carteira de Habilitação. 
 
2 – Todos os segurados terão que fazer a prova de vida por biometria? 
Nesta primeira etapa de testes, o projeto será feito com cerca de 500 mil beneficiários de todo o país. O 
INSS entrará em contato por telefone, SMS e e-mail, convidando o beneficiário a participar do projeto. 
 
3 – Como o segurado pode ter certeza de que está sendo contatado pelo INSS? 
O remetente que enviará o SMS será identificado como 280-41. Por isso é importante ficar atento. 
Qualquer mensagem sobre prova de vida que não tenha esse número deve ser desconsiderada, pois não 
foi enviada pelo INSS. Caso o cidadão que tenha sido notificado e tenha alguma dúvida, ele poderá ligar no 
135, o telefone oficial do INSS para ter mais informações. 
 
4 – A prova de vida presencial continua? 
Importante destacar que a suspensão do pagamento por falta da prova de vida, atualmente, está suspensa 
devido à pandemia do Coronavírus. Este novo projeto, ressaltamos, visa dar mais comodidade e segurança 
ao cidadão, reduzindo a necessidade de deslocamentos para a realização do serviço. Caso o cidadão não 
tenha acesso à internet e um smartphone, a prova de vida seguirá sendo realizada nas agências bancárias. 
 
5 – A prova de vida digital do projeto-piloto terá validade ou será apenas um teste? 
A prova de vida terá validade e, após o beneficiário finalizar o processo, não precisará se deslocar até uma 
agência bancária, conforme é feito anualmente. 
 
6 – A partir de quando a prova de vida por biometria vai valer para todos os segurados? 
A partir dos resultados do piloto, o INSS, em conjunto com a SGD e a Dataprev, avaliarão e farão 
aprimoramentos, para que o projeto possa ser expandido para todos os beneficiários. 
 
7 – O INSS vai disponibilizar para todos os beneficiários a prova de vida digital ainda este 
ano? Caso não, há previsão? 
Sim, a expectativa é que este serviço esteja disponível para todos os beneficiários ainda neste ano, mas 
dependerá dos resultados do projeto-piloto. 



 
8 – Quando a prova de vida digital for implementada, acabará a prova de vida presencial? 
Importante destacar que está suspenso o bloqueio de pagamento por falta da prova de vida e esse novo 
projeto visa dar mais comodidade e segurança ao cidadão, reduzindo a necessidade de deslocamentos 
para a realização do serviço. Caso o cidadão não tenha acesso à internet e um smartphone, a prova de 
vida seguirá sendo realizada nas agências bancárias. 
 
9 – Quando implementada para todos, como deve proceder para fazer a prova de vida anual o 
beneficiário que não tem acesso à internet? 
Caso o cidadão não tenha acesso à internet e um smartphone, a prova de vida seguirá sendo realizada nas 
agências bancárias. A prova de vida digital é uma alternativa importante e segura para que o beneficiário 
não precise se deslocar até uma agência bancária para realizar o procedimento anual. 
 
10 – A base de dados do governo federal usada para a prova de vida digital é grande o 
suficiente para fazer a prova de vida de todos os beneficiários? 
Para este piloto, o INSS trabalhará com a base de dados do Denatran e do TSE. 
 

 
Ainda obscura, a Reforma Administrativa é um dos principais temas que têm mobilizado o parlamento e a sociedade 

brasileira em 2020. Enquanto o governo segue sem enviar um projeto formal, duas frentes parlamentares foram 
abertas, com o objetivo de influir diretamente nos rumos a serem tomados a partir de agora. De um lado, Antônio 

Anastasia  (PSD-MG) luta pela aprovação da reforma e, do outro, Paulo Paim (PT - RS) coordena a frente que defende 
o serviço público.  

Diante da pandemia, até mesmo os maiores críticos do serviço público neste país se viram na obrigação de mudar 
seus discursos. Ficou claro para todos a relevância do Sistema Único de Saúde [SUS], da segurança pública e dos 

serviços sociais prestados pelo Estado nos três níveis administrativos. E a Reforma Administrativa é justamente propor 

o oposto do que precisamos. É a representação do passado, do patrimonialismo, de servidores subservientes, sem 
formação específica, sem concurso, escolhidos pela benção de um padrinho político e de menos direitos e serviços 

públicos à população que mais precisa. Permitir a aprovação da Reforma significa tornar os servidores reféns do 
governante de plantão. "Imagina isso multiplicado nos 5.570 municípios do país, nos 27 estados e mesmo em toda a 

estrutura que trabalha para o governo federal. A cada eleição, milhões serão demitidos para que outros sejam postos 

nesses cargos. E outra coisa, interessará aos próprios governantes o inchaço artificial das máquinas, sem nenhuma 
racionalidade de gestão, visando estratégias eleitoreiras"" - reforça Paim.  

Não seja conivente com esse projeto de destruição do Estado, servidor! Lute contra a aprovação da Reforma 
Administrativa e todo retrocesso que esta causará ao Brasil. 

#SindsepMG #EuDefendoOServicoPublico #EuDefendoOBrasil 


