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Decoração
de Natal no
prédio tem
regras A8

FIM DE ANO

Profissional afastado
que não consegue o
auxílio-doença nem o
salário pode processar o
INSS e o empregador
■ O TST (Tribunal Superior do
Trabalho)condenouumaempre-
sa a pagar indenização por da-
nosmorais a uma ex-funcioná-
riaqueficousemsalárioapóster
recebido alta do INSS, mas não
foi reintegrada em seu empre-
go.Nochamadolimbopreviden-
ciário, o trabalhadornãoconse-
guevoltar àativae tambémfica
semauxílio. Vejaoque fazer. B1

Trabalhador semauxílio nem
salário recebe indenização

Governo insiste em
fazer minirreforma
trabalhista B3

MAIS MUDANÇAS

PROBLEMAS NO APLICATIVO
PSDB suspende
votação de prévias
Partido não determinou quando a
votação que irá definir o candidato
a presidente será retomada A7

GP DO QATAR

Hamilton
encosta na
briga pelo
título C4

SEQUÊNCIA RUIM

Verdão sob
pressão às
vésperas
da final C3

SEM DITADURA

Enem tem
questões
sobre
minorias A4

NA ZONA LESTE

Projeto de
estudantes
auxilia
famílias A4

Inclusão de
professores
negros tem
pouco avanço A5

ENSINO SUPERIOR

‘Quanto Mais
Vida, Melhor!’
promete fuga da
realidade D4 e D5

ESTREIA DA GLOBO
Veja os novos
descontos nas
aposentadorias
■ A reforma da Previdência da
PrefeituradeSPacabacomisen-
çãodeaposentadosepensionis-
tasqueganhamacimadosalário
mínimo. A taxa será de 14%. B2

SERVIDORES DE SP

Hábitos sem
eficácia contra a
Covid persistem
■ Medição de temperatura, ta-
petesanitizante, substituiçãode
cardápios físicosporQRCodese
tornaramumlegadodemedidas
ineficientes contra a Covid. A6

PANDEMIA

Postos de
gasolina dão
lugar para
prédios na
capital
Falta de
terrenos em
São Paulo leva
construtoras
para áreas antes
contaminadas,
como a do posto
de gasolina
desativado
(foto) na
esquina das
avenida Aratãs
com Ibirapuera,
emMoema
(zona sul). A
recuperação da
área pode levar
até anos A3

Zanone Fraissat/Folhapress
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Candidatos chegampara o 1º dia de provas naUnip da avenida
Marquês de São Vicente, na zona oeste de SP Eduardo Anizelli/ Folhapress

TIMÃO FAZ
A FESTAA FESTA

Corinthians domina
o clássico em

Itaquera e ocupa
pela primeira
vez o quarto

lugar na tabela
do Brasileiro, sua
melhor posição
desde 2019. Com
a vitória sobre o
Santos, Timão se
firma no G4 C1

O atacante Jô
comemora seu
gol; Gabriel
tambémmarcou

Luis Moura/WPP/Agência O Globo
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