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Publicidade Legal

D E  C U R I T I B A

A Secretaria Especial 
de Previdência e Tra-
balho do Ministério da 
Economia informou 
que 149 peritos do Insti-
tuto Nacional do Seguro 
Social (INSS) retorna-
ram ontem ao trabalho. 
Segundo a secretaria, 
foram feitas 1.376 perí-
cias presenciais, em 57 
das 100 agências que es-
tavam abertas. Ainda de 
acordo com o governo, 
486 peritos deveriam 
ter retornado ontem ao 
trabalho. Os 149 que 
se apresentaram efeti-
vamente representam 
30,6% do previsto.

Expectativa era que 486 profissionais retornassem ontem

A Câmara dos Depu-
tados aprovou ontem 
a Medida Provisória 
980/20, que recria o 
Ministério das Comu-
nicações. O texto segue 
agora para análise do 
Senado. O órgão havia 
sido incorporado ao 
Ministério da Ciência 
e Tecnologia durante 
a gestão de Michel Te-
mer, em 2016, na for-
mação do Ministério 
da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Co-
municações (MCTIC). 
Atualmente, a pasta é 
comandada pelo depu-

tado Fábio Faria (PSD).
Editada pelo Gover-

no Federal em junho, 
a MP prevê que ficam 
sob a responsabilida-
de do novo Ministério 
das Comunicações as 
políticas nacionais de 
radiodifusão, de teleco-
municações, os serviços 
postais, a política na-
cional de comunicação 
e divulgação do Gover-
no Federal, o relacio-
namento do Executivo 
com a imprensa, a pes-
quisa de opinião públi-
ca e o sistema brasileiro 
de televisão pública. n

Apenas 149 peritos do 
INSS voltam ao trabalho

Aprovada MP que 
cria Comunicações

Ao todo, o INSS tem 
3,5 mil peritos, mas nem 
todas as agências estão 
liberadas para o retor-
no desses profissionais 
– e parte deve seguir em 
trabalho remoto. O país 
tem cerca de 1,5 milhão 
de processos na fila do 
INSS, incluindo 790.390 
que aguardam perícia 
médica.

Na sexta (18), o INSS 
fez vistoria e liberou 
outras 50 agências, que 
voltarão a funcionar 
hoje. Ao todo, serão 150 
unidades de atendi-
mento do órgão abertas 
em todo o país. n

Segundo a direção do INSS, mais 50 agências
voltam a funcionar a partir de hoje em todo o país

Após aprovação na Câmara, texto seguirá
para análise e votação do Senado Federal

TST acaba com a 
greve dos Correios

O Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) decidiu 
ontem determinar o fim 
da greve dos funcionários 
dos Correios e o retorno 
ao trabalho a partir de 
hoje. O tribunal julgou 
o dissídio de greve dos 
trabalhadores da estatal, 
que estão parados desde 
17 de agosto, diante das 
discussões do novo acor-
do coletivo. Por maioria 
de votos, os ministros 
consideraram que a greve 
não foi abusiva. No en-
tanto, haverá desconto de 
metade dos dias parados 
e o restante deverá ser 
compensado. Além dis-
so, somente 20 cláusulas 
que estavam previstas no 

acordo anterior deverão 
prevalecer. O reajuste de 
2,6% previsto em uma das 
cláusulas foi mantido. 

Segundo a Federação 
Nacional dos Trabalhado-
res em Empresas dos Cor-
reios e Similares (Fentect), 
a greve foi deflagrada em 
protesto contra a propos-
ta de privatização da es-
tatal e pela manutenção 
de benefícios trabalhistas. 
Segundo a entidade, fo-
ram retiradas 70 cláusu-
las de direitos em relação 
ao acordo anterior, como 
questões envolvendo adi-
cional de risco, licença-
maternidade, indenização 
por morte, auxílio-creche, 
entre outros benefícios. n

Cláusula que previa reajuste de 2,6% para os
funcionários da estatal foi mantida pelo TST
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