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Cai a letalidade
da covid em
Araçatuba

A 5

Verdão vence e
vai enfrentar o
São Paulo 

B 2

Concessionárias adotam medidas para garantir o abastecimento e em Araçatuba vai ter campanha para consumo racional. A 3
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ESTA EDIÇÃO
1º CADERNO

OPINIÃO A 2

ARAÇATUBA A 3

REGIÃO A 6

POLÍCIA A 8

2º CADERNO

BRASIL B 1

ESPORTES B 2

TV CANAL 1 B 3

CARLA MANNARELLI B 4

CLASSIFICADOS 04 PÁGINAS

16 PÁGINAS

QUINTA-FEIRA

mínima 11º

1Máxima 29º

Precipitação 0mm 00%

SEXTA-FEIRA

mínima 13º

Máxima 31º

Precipitação 0mm 00%

SÁBADO

mínima 12º

Máxima 29º

Precipitação 0mm 00%

SORTEIO 21/07/2021 120 SOCORRO - Policiais salvaram três pessoas que estavam na residência incendiada. A 8

ALERTA: CRISE HÍDRICA EXIGE
CONSUMO RACIONAL DE ÁGUA

Fila no posto fiscal 
A 3



Araçatuba A 3
O  L I B E R A L

quinta-feira, 22 de julho de 2021

INDICADORES ECONÔMICOS

BOLSA DE VALORES

Bovespa (SP) 125.929,25 (Alta de 0,42%)
Dow Jones (NY) 34.798,00 (Alta de 0,83%)
Nasdaq (NY) 14.842,63 (Alta de 0,78%)

MOEDAS

INDICADORES

Selic                                                    4,25% ao ano
Ufesp 2021 R$ 29,09

INDICADORES AGROPECUÁRIOS

INDICADOR SUCROALCOOLEIRO

Açúcar cristal R$        116,79 (saca 50kg)- 21/07
Etanol anidro R$        3,3848 (litro) - 16/07
Etanol hidratado R$        2,9618 (litro) - 16/07
Fontes: Agência Estado, Sinduscon-Oesp, Receita Federal, Agrolink, Rural Centro, 
Scot Consultoria, BM&F e Cepae/USP)

INFLAÇÃO (EM %)

Mês 12 meses
IPC (Fipe) - junho 0,81 8,9627
IGPM (FGV) - junho 0,60 35,7674
IPCA (IBGE) - junho 0,53 8,3469
INPC (IBGE) -junho 0,60 9,2219

IMPOSTO DE RENDA

RENDIMENTOS(R$) ALÍQUOTAS(%) DEDUZIR
Até R$ 1.903,98 isento
de 1.903,99 à 2.826,65 7,5 142,80
de 2.826,66 à 3.751,05 15,0 354,80
de 3.751,06 à 4.664,68 22,5 636,13
acima de R$ 4.661,69 27,5 869,36

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL - R$ 1.100,00

SALÁRIO MÍNIMO PAULISTA

CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA 2020
TRABALHADOR ASSALARIADO

Faixas salariais alíquota p/fins de
recolhimento ao INSS

Até R$ 1.100,00 (7%)
de 2.000,01 a 3.000,00 (12%)
de 3.000,01 a 5.839,45 (14%)

VENDA
R$        5,192
R$         5,360
R$          6,126
R$          0,054

Dólar COMPRA
Comercial R$ 5,191
Turismo R$ 5,190
Euro R$ 6,124
Peso Argentino R$ 0,053

1ª faixa R$ 1.163,55 2ª faixa R$ 1.183,33

Feijão carioca **  R$ 275,00 (Barretos  21/07)
Milho** R$   93,00 (Assis  21/07)
Soja** R$ 156,00 (Assis 21/07)   
** a saca de 60kg

Arroba do boi gordo (máximas) - 21/07/2021
Araçatuba R$ 310,50 p/ 30dd
Barretos R$ 310,50 p/ 30dd

Três Lagoas R$ 307,50 p/ 30dd

CRISE HÍDRICA 

Devido à longa estiagem, concessionária
lança campanha sobre o uso racional da água



 





    
     
    
  
   


  


 


     
  
  



  

  




 

    
  



  
    



  


   
  
   
    








   
   
   
    


PRODUÇÃO


    
   
   







   


   

    

     

   

   






  
     
   

 





  
   
    

    






  

     

      
   





AÇÕES OPERACIONAIS
  

     






DA REDAÇÃO

ARAÇATUBA

DEMORA

Fila no posto fiscal de Três Lagoas
gera descontentamento de motoristas



    
 


    

 

  
   




    
  


    




    
    



   


    



      

     


    
    


   
    
    
   






  



 


DA REDAÇÃO

TRÊS LAGOAS

DIVULGAÇÃO

PREVENÇÃO - Concessionária vem desenvolvendo ações preventivas para garantir o abastecimento de água

FABIANO XAVIER

FILA - Motoristas reclamaram da demora na liberação das notas fiscais para seguirem viagem

   
    

   





COMBATE AOS
VAZAMENTOS


    

     

    

   




   
   




   



    
   
   
    
    



   
  

    



  




    
    
   
    
  





