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“Greve dos Correios atinge 20 estados e o DF” 

Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de 

Correios e Telégrafos e Similares (Fentect). A paralisação começou 

às 22h desta terça-feira (19 de setembro) e é parcial, com redução 

de funcionários nas Agências. 

A paralisação envolve os trabalhadores dos Sindicatos de Alagoas, 

Amapá, Amazonas, Bahia, Brasília (DF), Campinas (SP), Ceará, Espírito 

Santo, Goiás, Juiz de Fora (MG), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Ribeirão 

Preto (SP), Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Maria (RS), 

Santos (SP), São José do Rio Preto (SP), Sergipe, Santa Catarina, 

Uberaba (MG) e Vale do Paraíba (SP).  

Leia mais 

 

Escravidão atinge 40 milhões de pessoas no mundo 

 

Enquanto outras 152 milhões de crianças são obrigadas a trabalhar. Os 

dados divulgados na terça-feira desta semana (19/de setembro) pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) revelam ainda que “a escravidão moderna é ainda uma 

realidade”. 

Leia mais 
 

Moradia popular em alta 
Os lançamentos no setor imobiliário cresceram 9,4% de janeiro a 

julho deste ano, mas o segmento de alto e médio padrão segue 

desaquecido, segundo a Abrainc (do setor) e a Fipe (Fundação de 

Pesquisas Econômicas). 

O crescimento foi impulsionado por empreendimentos do Minha 

Casa Minha Vida, que tiveram alta de 20,9% no período, diz Luiz 

Antônio França, diretor da entidade. No segmento de médio e alto 

padrão, os lançamentos caíram 13,7% no acumulado até julho, e as 

entregas, 55%. 

Leia Mais  

INSS pagou a mais de mil mortos por 12 anos 

 

Uma auditoria do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 

União (CGU) apontou graves inconsistências no banco de dados do Instituto 

Nacional do Seguro Social, que expõem a fragilidade do sistema de 

informações do Órgão. 

Segundo o Relatório, a autarquia pagou por 12 anos, de 2005 a 2016, 

benefícios a 1.256 segurados mortos. 

 Leia mais 

 

Passagens aéreas em queda 

As passagens aéreas nacionais custaram, em média, R$ 323,62 no primeiro semestre deste ano, segundo a 
Anac. Isso representa uma queda de 2,56%. Cerca de 10% dos tíquetes foram vendidos por menos de 100 

reais. 
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