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Distribuição Gratuita nos 
Terminais de Trólebus

SP vai distribuir 750 mil chips com internet gratuita a alunos e professores
O governo do Estado anunciou a distribuição de 750 mil chips de telefone celular para alunos, professores e 
servidores da rede estadual para garantir conexão à internet para o ensino remoto e híbrido, entre outras 
atividades pedagógicas online.  Serão 250 mil unidades mensais destinadas para professores e servidores, com 
5 GB de internet, além de acesso a ligações e mensagens de SMS. Os 500 mil chips mensais para os alunos terão 
3 gigabytes de internet e vão atender os estudantes mais vulneráveis. 

Governo prorroga redução de 
jornada e suspensão de contratos 
de trabalho por mais dois meses
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Estudo mostra que 
São Caetano está 
entre as melhores 

cidades do país 
para se envelhecer

Diadema e Sabesp 
assinam termo 

de cessão de área 
para construção

 de usina
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Programa de suspensão de contrato 
e redução de jornada é prorrogado

Decreto que estende o BEm e prevê o pagamento do benefício emergencial até 31 de dezembro foi publicado no Diário Oficial da União

O governo federal prorro
gou novamente o programa que 
autoriza empresas a suspender 
o contrato de trabalho ou a re
duzir a jornada e os salários 
dos funcionários, em troca da 
manutenção do emprego e de 
auxílio pago pelo go ver no. O de
creto foi publicado nesta quar
tafeira (14) no Diário Oficial da 
União e estende o pagamento 
do benefício emergencial até 31 
de dezembro, quando termi na 
o estado de calamidade públi ca 
decretado em março em razão 
da pandemia de covid19. 

Com a decisão, os acordos 
fechados no âmbito do Bene
fício Emergencial de Preser
vação do Emprego e da Renda 
(BEm) poderão se alongar por 
mais dois meses, totalizando 
oito meses. 

“Diante do cenário atua l 
de crise social e econômica, e 
com a perma nência de medi
das restritivas de isolamento 
social, fazse necessária a 
pror rogação, mais uma vez, 
do prazo máxi mo de validade 
dos acordos”, diz a nota en
viada pela Assessoria de Co

municação Social da Presidên
cia. “Essa medida vai permitir 
que empresas em situação de 
vulnerabilidade possam con ti  
nuar sobrevivendo a es te pe
río do e, dessa forma, pre ser var 
postos de trabalho e pro jetar  
melhor recupera ção econômi
ca”, completa o texto.

O BEm equivale a uma por
centagem do segurodesem
prego a que o empregado teria 
direito se fosse demitido e é 
pago com recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT).

No caso de redução de jor

nada e salário em 25%, 50% 
ou 70%, o governo paga um 
benefício emergencial ao tra
balhador para repor parte da 
redução. As empresas podem 
optar ainda por pagar mais 
uma ajuda compensatória 
men sal a seus funcionários que 
tiverem o salário reduzido.

Se o trabalhador tiver jor
nada e salário reduzidos em 
50%, seu benefício corres
ponderá a 50% do valor do 
segurodesemprego a que 
teria direito se tivesse sido 
dispensado. No total, o be

nefício pago pode chegar a R$ 
1.813,03 por mês.

No caso de suspensão do 
contrato de trabalho em em
presas com faturamento anual 
de até R$ 4,8 milhões, o traba
lhador receberá 100% do valor 
do segurodesemprego a que 
teria direito. Para empresas com 
faturamento maior, o valor do 
benefício pago pelo go verno 
será de 70% do segurodes
emprego, enquanto a empresa 
pagará ajuda compensatória 
mensal de 30% do valor do sa
lário do empregado. (AE/ABr)
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Parque Nascentes de Paranapiacaba integra 
evento internacional sobre áreas protegidas
Uma caminhada na Trilha 

do Mirante, em Paranapiacaba, 
para sensibilização dos mo-
radores da região sobre a im-
portância das áreas protegidas, 
marcou o início de uma agenda 
de atividades desenvolvidas 
pelo Parque Natural Municipal 
Nascentes de Paranapiacaba, 
como parte da Celebração das 
Áreas Protegidas da América La-
tina e do Caribe. A programação 
segue até sexta-feira (17).

A Celebração das Áreas Pro-
tegidas da América Latina e do 
Caribe acontece de 12 a 18 de 
outubro, com atividades sendo 

realizadas simultaneamente em 
vários países. A ideia de esta-
belecer um período para celebrar 
a importância destas áreas, no 
entanto, surgiu durante o 3º 
Congresso de Áreas Protegidas 
da América Latina e do Caribe 
(CAPLAC), realizado entre os dias 
14 e 17 de outubro de 2019 em 
Lima, no Peru.

Promovido pela IUCN (União 
Internacional para a Conserva-
ção da Natureza), o Congresso 
teve como objetivo promover a 
troca de experiências, estudos e 
debates sobre políticas públicas e 
fortalecer a capacidade destes na 

promoção e proteção das áreas 
protegidas. 

“A Celebração das Áreas Pro-
tegidas da América Latina e do 
Caribe é uma  oportunidade 
para valorizar as áreas naturais 
e culturais importantes para o 
nosso bem-estar. É também uma 
contribuição para enfrentar os 
desafios que a gestão de áreas 
protegidas exige, desafios esses 
que podemos enfrentar com ar-
ticulação e colaboração, mostran-
do assim a nossa força, espírito e 
diversidade”, disse o gerente de 
Unidades de Conservação, Lean-
dro Wada Simone. (RL)

Santo André e Ribeirão Pires constam entre os 50 melhores municípios do país no ranking
São Caetano lidera indica-

dor elaborado pelo Instituto de 
Longevidade Mongeral Aegon, 
o qual aponta que o Estado de 
São Paulo concentra a maior 
parte das cidades do Brasil onde 
há melhores condições de vida 
para idosos. Chamado de Índice 
de Desenvolvimento Urbano 
para Longevidade (IDL), o in-
dicador considera dimensões 
como cuidados de saúde, bem-
estar, finanças, habitação, edu-
cação e cultura, além de indica-
dores gerais de desemprego, 
expectativa de vida e violência.

A pesquisa selecionou as 
mil cidades mais populosas do 
Brasil e as separou em dois gru-
pos: as 300 maiores e as 700 

menores. Devido a falta de da-
dos disponíveis para as análises 
comparativas, o número de ci-
dades avaliadas caiu de mil para 
876, sendo 280 cidades maio-
res e 596 menores. Para cada 
grupo, então, foi elaborado um 
ranking, e o resultado mostra 
que, em ambos os casos, as dez 
primeiras posições são ocupa-
das majoritariamente por ci-
dades paulistas.

Entre as maiores cidades, 
São Caetano e Santos lideram 
a lista, que tem ainda São 
Paulo na quarta posição, Ati-
baia, na oitava, Catanduva, na 
nona, e Americana, na décima. 
Já entre os municípios meno-
res, os nove primeiros são 

cidades paulistas: Adaman-
tina, Vinhedo, Lins, São João 
da Boa Vista, Itapira, Tupã, 
Fernandópolis, Votuporanga 
e Dracena. 

Santo André aparece na 31ª 
posição no ranking; Ribeirão 
Pires em 42º; São Bernardo em 
76º; Diadema e Mauá em 101º 
e 137º, res pectivamente.

O diretor executivo do Ins-
tituto de Longevidade Mon-
geral Aegon, Henrique Noya, 
avaliou que as cidades mais 
bem posicionadas da lista não 
necessariamente são as que 
têm mais di nheiro disponível 
para investir. “Passa por uma 
questão de bom uso dos recur-
sos, mas também pelo foco por 

São Caetano lidera ranking das 
melhores cidades para envelhecer 

O prefeito de Diadema, 
Lauro Michels, em reunião 
esta semana com o diretor 
Metropolitano da Sabesp, 
Ricardo Borsari, assinou 
a cessão da área do 
Departamento de Limpeza 
Urbana (DLU), localizada 
na Avenida Pirâmide, no 
Inamar,  para ins talação 
da Usina de Recuperação 
de Energia de Resíduos 
Sólidos Urbanos.  

Segundo a prefeitura, 
a assinatura conso lida 
o primeiro passo para 
que a Sabesp possa dar 
entrada ao processo 
de licenciamento do 
equipamento. A previsão 
é que o projeto entre 
em operação a partir 
de dezembro de 2022. 
(Reportagem Local)

Diadema assina 
cessão de área para 

implementação 
da ‘usina de lixo’

naquilo que a gente considera 
importante para promover 
qualidade de vida”, afirmou.

Noya destacou que algumas 
cidades podem ser considera-
das bons exemplos em alguma 
dimensão específica, apesar de 
terem uma colocação menos 
destacada no ranking geral. 
“Não existe uma cidade perfeita 
nos sete indicadores. Sempre 
têm alguma coisa para melho-
rar em algum ângulo”.

Um exemplo é São Caetano, 
que ocupa a primeira posição no 
IDL entre as cidades grandes, 
mas fica na 50ª quando é 
conside rada apenas a dimensão 
Cuidados de Saúde.  (Reporta-
gem Local e Agência Brasil)


