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‘Revolta com
vídeo de pai
agredindo 
o filho 

A 7

T. Lagoas vai
vacinar acima
de 17 anos 

A 6

Roberto
Jefferson
na cadeia

A 8

São Paulo e
Palmeiras
jogam hoje 
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SORTEIO 13/08/2021 n. 2307

01 04 05 06

08 09 11 12

13 14 15 17 

19 20 23

SÁBADO

mínima 16º

Máxima 32º

Precipitação 0mm 00%

DOMINGO

mínima 14º

Máxima 34º

Precipitação 0mm 00%

SEGUNDA-FEIRA

mínima 17º

Máxima 34º

Precipitação 0mm 00%

TEMPO

ESTA EDIÇÃO
1º CADERNO

OPINIÃO A 2
CIDADES A 3
POLÍCIA A 7
ÚLTIMAS A 8

2º CADERNO

ESPORTES B 1
CLASSIFICADOS B 2
TV CANAL 1 C 1
CLETO FONTOURA C 2

SORTEIO 13/08/2021 n. 130

9 0 6 0

6 7 2

12 PÁGINAS

SORTEIO 13/08/2021 n. 2204

01 04 13 27
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54 55 56 59

60
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63 69 74

99

CUIDADOS - Sílvio Santos testa positivo e vai para o hospital.   A 8

     

R$ 2,00 | Diretor Nivaldo Bueno Franco da Rocha | Ano 21 | Nº 5.946| www.lr1.com.br

ARAÇATUBA NÃO TERÁ RACI0NAMENTO
DE ÁGUA, DIZ CONCESSIONÁRIA 

Longa estiagem e baixa umidade do ar exigem consumo consciente e população pode ajudar. A 3

HÁ DOIS DIAS CIDADE NÃO TEM MORTE POR COVID
A 5



Cidades         A 3
O  L I B E R A L

sábado, 14  de agosto de 2021

CRISE HÍDRICA 

Longa estiagem chama a atenção para o uso consciente da água




    

   
  
  
    
   



   
    
  


   
  
   



     


    
   
    
    
    

  
   



  


   





 



   
    
   


   
 

   


   
   
     




   
  
   
    
    


    
    


  




    
  
   
 
  

    
    
   
 


PRODUÇÃO


 

 




  
   

   



DA REDAÇÃO

ARAÇATUBA 

INCLUSÃO

Câmara vai votar projeto que cria sessões
de cinema para autistas em Araçatuba
  




  
   

   
  
  

    


  
  
   
   
   
 
    
   

   
  
  
   
  


   
  
    

    
   

 






   
   



   
    
   


   
   


   


   
   
   

  


   
   
  
  

DIEGO FERNANDES

ARAÇATUBA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ABASTECER - Ribeirão Baguaçu é responsável por 50% da água que abastece Araçatuba, enquanto o Rio Tietê responde por 40% e os postos por 10%

EXCLUSIVAS - Salas de cinema de Araçatuba podem ter sessões adaptadas e exclusivas para autistas

INDICADORES ECONÔMICOS

BOLSA DE VALORES

Bovespa (SP) 121.193,75 (Alta de 0,41%)
Dow Jones (NY) 35.515,38 (Alta de 0,044%)
Nasdaq (NY) 15.136,68 (Alta de 0,32%)

MOEDAS

INDICADORES

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

INDICADORES AGROPECUÁRIOS

INDICADOR SUCROALCOOLEIRO

Açúcar cristal R$        125,52 (saca 50kg)- 13/08
Etanol anidro R$        3,5733 (litro) - 13/08
Etanol hidratado R$        3,1382 (litro) - 13/08
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$          5,245
R$          5,407
R$          6,168
R$          0,054

Dólar COMPRA
Comercial R$ 5,244
Turismo R$ 5,233
Euro R$ 6,166
Peso Argentino R$ 0,054

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

Feijão carioca **  R$ 290,00 (Barretos  13/08)
Milho**                                     R$ 98,00 (Araçatuba 13/08)
Soja** R$ 158,00 (Assis 13/08)   
** a saca de 60kg

Arroba do boi gordo (máximas) - 13/08/2021
Araçatuba R$ 310,50 p/ 30dd
Barretos R$ 310,50 p/ 30dd

Três Lagoas R$ 305,50 p/ 30dd





   
   




   
   
  

 
   



     

   


  
   


    
   
  








  

   
  



   


    





   
    
    


   
   

    

    
  
  
   


    

   
     


 
    
  


    


PÚBLICO PRESENTE
   

 


   
   
   
  


   
   
   

    






    
    





    
   
  
   
  

   
   
   

 
  
  


Volume de chuva caiu mais de 50% em três anos


