
Comércio e
escolas
voltam a
funcionar hoje

A 5

Caem os
casos de
covid na
região

A 4

Conta de luz
vai ficar mais
cara até 
abril de 2022

A 8

CMYK

Hidrovia está
parada

A3

Equipes especializadas da Polícia Militar recolheram 98 artefatos explosivos em vários pontos e depois
o material foi detonado em área isolada. Assaltantes foram presos em Campinas e Piracicaba.     A 7

QUARTA-FEIRA

mínima 15º

Máxima 31º

Precipitação 0mm 00%

QUINTA-FEIRA

mínima 16º

Máxima 32º

Precipitação 0mm 00%

SEXTA-FEIRA

mínima 17º

Máxima 34º

Precipitaçã 5mm 90%

TEMPO

      

R$ 2,00 | Diretor Nivaldo Bueno Franco da Rocha | Ano 22 | Nº 5.961| www.lr1.com.br

1º CADERNO

OPINIÃO A 2
CIDADES A 3
REGIÃO A 6
ARAÇATUBA SOB ATAQUE A 7
ÚLTIMA A 8

2º CADERNO

ESPORTES B 1
CLASSIFICADOS B 2
TV CANAL 1 B 3
CLETO FONTOURA B 4

12 PÁGINAS

23

73

26

79

SORTEIO 31/08/2021           n. 5646

33

Março

03 13 18 20

23 24 30

SORTEIO 31/08/2021   n. 1683

04 10 18 25

61 63 68

SORTEIO 31/08/2021      n. 2209
04 08 17 19

24 26 36 38

49 55 56 66

69

80 84 95

70 75 77

SORTEIO 31/08/2021       n. 2268

15 17

23 29 31 34

03 23

29 32 36 47

SORTEIO 31/08/2021        n. 501

96

Concessionária pronta para
garantir abastecimento de água

GS Inima Samar apresenta balsa para sistema de captação no Rio Tietê. A 3

CINCO BANDIDOS PRESOS E 
98 EXPLOSIVOS  ENCONTRADOS

ARAÇATUBA SOB ATAQUE

beatriz.longhini
Realce



Cidades A 3
O  L I B E R A L

quarta-feira, 1º de setembro de 2021

CRISE HÍDRICA 

GS Inima Samar testa balsa que vai garantir
o abastecimento mesmo durante a estiagem



   
    

    
    
  
 
  

   
   


    



   
  



    
    
    
   





   
    
    


   
   

     
    
    

   

    


  




    
   

   
   
  

   
  


   
    











  
  
   


   

   
      
   
   

    



CHUVA
  



   
  
  




   
    
   




 
    









   


CAMPANHA PELO USO RA-
CIONAL DA ÁGUA


    
     


   

   
   




    

   

   
  





 





    
  

DA REDAÇÃO

ARAÇATUBA

REPRODUÇÃO

SOLUÇÃO - Balsa já está pronta para entrar em operação se for necessário

INDICADORES ECONÔMICOS

BOLSA DE VALORES

Bovespa (SP) 118.781,03 (Queda de 0,80%)
Dow Jones (NY) 35.360,73 (Queda de 0,11%)
Nasdaq (NY) 15.259,20 (Queda de 0,04%)

MOEDAS

INDICADORES

Selic                                                    5,25% ao ano
Ufesp 2021 R$ 29,09

INDICADORES AGROPECUÁRIOS

INDICADOR SUCROALCOOLEIRO

Açúcar cristal R$        137,36 (saca 50kg)- 31/08
Etanol anidro R$        3,7849 (litro) - 27/08
Etanol hidratado R$        3,1878 (litro) - 27/08
Fontes: Agência Estado, Sinduscon-Oesp, Receita Federal, Agrolink, Rural Centro, 
Scot Consultoria, BM&F e Cepae/USP)

INFLAÇÃO (EM %)

Mês 12 meses
IPC (Fipe) - julho 1,02 9,7996
IGPM (FGV) - julho 0,78 33,8417
IPCA (IBGE) - julho 0,96 8,9946
INPC (IBGE) -julho 1,02 9,8526

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$          5,172
R$          5,333
R$          6,106
R$          0,053

Dólar COMPRA
Comercial R$ 5,171
Turismo R$ 5,183
Euro R$ 6,104
Peso Argentino R$ 0,052

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

Feijão carioca **  R$ 285,00 (Barretos  31/08)
Milho**                                     R$   90,00 (Assis 31/08)
Soja** R$ 156,00 (Assis 31/08)   
** a saca de 60kg

Arroba do boi gordo (máximas) - 31/08/2021
Araçatuba R$ 303,50 p/ 30dd
Barretos R$ 305,50 p/ 30dd
Três Lagoas R$ 301,50 p/ 30dd

ANTÔNIO CRISPIM

BAIXO - Sem as obras no canal de Nova Avanhadava, a navegação ficou comprometida

PARADA

Hidrovia Tietê-Paraná suspende
operações devido ao baixo nível do rio



    
  
   
  

  
   

   


 




  

  
   
    

   






   
    
 

  


   
    

     

     
 
    




    

    
   
  



   

   
  
  
   



   

   

   

  
   
 
   
   


 
   
     
  


  

   


   
   


   





ANTÔNIO CRISPIM

ARAÇATUBA E REGIÃO

beatriz.longhini
Realce


