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Shoppings
fazem
promoções
natalinas

A 3

Policiais são
treinados para
uso de arma
de choque

A 4

Surto de covid
em asilo atinge
dezenas de
idosos 

A 3

Santa Casa quer residência médica em neurologia e neurocirurgia. A 3

Endereços falsos na internet usam até mesmo
o logotipo da Receita Federal para atrair vítimas

em golpes na simulação de leilões online. A 3

TEMPO
QUINTA-FEIRA

mínima 20º

Máxima 32º

Precipitação 5mm 90%

SEXTA-FEIRA

mínima 21º

Máxima 29º

Precipitação 10mm 90%

SÁBADO

mínima 19º

Máxima 31º

Precipitação 5mm 80%
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NATUREZA - Birigui comemorou aniversário com plantio de 110 árvores. A 4
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CUIDADO 

Receita Federal alerta sobre golpe do falso leilão



   
  

  

   
 
   
 
 

  


    









   


   
   


 

  




  
   


   
  






   




VITOR MORETTI

ARAÇATUBA

RECEITA FEDERAL 

CUIDADO - Dicas para participar do Leilão Eletrônico e evitar cair em golpes

DIVULGAÇÃO

RESIDÊNCIA MÉDICA
MEC e SBN vistoriam Santa Casa de Araçatuba para
implantação de cursos de Neurologia e Neurocirurgia

SUSTO
Abrigo de idosos em Penápolis registra surto de covid; vacinação impede casos graves








    
    
 

  







  

   







DA REDAÇÃO

ARAÇATUBA

AVALIAÇÃO - Visita da equipe faz parte do processo de credencia-
mento para novas residências

  






    





   




  








   
  








    
   


    



    
   









     





   

    
    



   

   






   




    


  




    

   
    


    

   

DIEGO FERNANDES

PENÁPOLIS
    




    
   
    

     

     
   


DIVULGAÇÃO

ECONOMIA

Shoppings de Araçatuba estimulam
vendas de Natal com promoções

   


 




   
   


    


   
    
 







   





    

DIEGO FERNANDES

ARAÇATUBA

ESTÍMULO - Consumidores devem aumentar presença nos shoppings até o Natal

DIVULGAÇÃO

BEM - As 30 pessoas que se infectaram com a covid-19 no asilo em
Penápolis passam bem








      

   



       





   










   

    
    






    




INDICADORES ECONÔMICOS

BOLSA DE VALORES

Bovespa (SP) 108.095,53 (Alta de 0,50%)
Dow Jones (NY) 35.754,75 (Alta de 0,099%)
Nasdaq (NY) 16.394,34 (Alta de 0,42%)

MOEDAS

INDICADORES

Selic                                                    7,75% ao ano
Ufesp 2021 R$ 29,09

INDICADORES AGROPECUÁRIOS

INDICADOR SUCROALCOOLEIRO

Açúcar cristal R$        155,51 (saca 50kg)- 08/12
Etanol anidro R$        4,0002 (litro) - 03/12
Etanol hidratado R$        3,4594 (litro) - 03/12
Fontes: Agência Estado, Sinduscon-Oesp, Receita Federal, Agrolink, Rural Centro, 
Scot Consultoria, BM&F e Cepae/USP)

INFLAÇÃO (EM %)

Mês 12 meses
IPC (Fipe) - outubro 1,00 10,3221
IGPM (FGV) - outubro 0,64 21,7403
IPCA (IBGE) - outubro 1,25 10,6727
INPC (IBGE) - outubro 1,16 11,0796

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$          5,535
R$          5,697
R$          6,281
R$          0,055

Dólar COMPRA
Comercial R$ 5,534
Turismo R$ 5,573
Euro R$ 6,279
Peso Argentino R$ 0,054

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

Feijão carioca **  R$ 235,00 (Avaré 08/12)
Milho**                                     R$   85,00 (Araçatuba 08/12)
Soja** R$ 160,00 (Assis 08/12)   
** a saca de 60kg

Arroba do boi gordo (máximas) - 08/12/2021
Araçatuba R$ 312,00 p/ 30dd
Barretos R$ 312,00 p/ 30dd
Três Lagoas R$ 301,50 p/ 30dd
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CUIDADOS 

Com grande esquema de vacinação,
Saúde vai iniciar 2ª dose de Janssen






   
   

   

   






  




   
   




  


    
   

DA REDAÇÃO

TRÊS LAGOAS

DIVULGAÇÃO

ALERTA - População deve ficar atenta à vacinação da dose de reforço

DIVULGAÇÃO

REFORÇO - Secretaria vai esperar as vacinas da Janssen para a dose de reforço

   




DEMAIS VACINAS
   




   
    

     
    
    

  
      

    




LOCAIS, DATAS E
HORÁRIOS DE VACINAÇÃO
   








    



  









  
 






  











   



    
















  









O QUE LEVAR
   

   
   
  






MUDANÇA

Reforço da Janssen é suspenso
até a chegada de novas doses

    
    

    





  




   




   
   








DA REDAÇÃO

ANDRADINA




DEMAIS VACINAS


    
   
     


















    



DIVULGAÇÃO

TREINAMENTO - Policiais militares receberam treinamento especifico
para uso de arma de choque

NÃO LETAL

Batalhão da PM de Andradina começa
treinamento para uso de arma de choque


   
  

     
   


   
   
 




   

   

   
  


VITOR MORETTI

ANDRADINA




    
  


    
  
   



DIVULGAÇÃO

NATUREZA - Objetivo é criar um parque, por isso outras árvores serão plantadas

FESTA

Prefeitura de Birigui comemora aniversário da
cidade com plantio de 110 mudas de árvores





    




   







DA REDAÇÃO

BIRIGUI
   
 


    



    

    





 


   

   
   



   

  


   









  
    


DOAÇÃO
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CORINTHIANS 

Timão decide hoje futuro de Juventude e Grêmio


   



   

   


   
   






    

     




    

   
   
    
    
    






     
   








JUVENTUDE










  
  
    

    



   




DA REDAÇÃO

SÃO PAULO

DIVULGAÇÃO

BANCO - Luan está em condi-
ções de jogo, mas deve iniciar
a partida desta noite no banco 

SUSPENSO - Roger Guedes (à esquerda) está suspenso e não
enfrenta o Juventude hoje em Caxias do Sul

RODRIGO COCA/AGÊNCIA CORINTHIANS

SÃO PAULO

Tricolor visita o empolgado América, que
espera confirmação de vaga na Libertadores

    

    
   





   
   
    
   

     






    



    


   


   
    


  


   


AMÉRICA



    
   


    


    
 





DA REDAÇÃO

SÃO PAULO

PALMEIRAS
Verdão novamente entra em campo com
garotos para enfrentar o Ceará em Barueri






    
   

   



   
   


    
    



    





     



    



   





    


   



    


DA REDAÇÃO

SÃO PAULO

SANTOS
Garantido na Sul-Americana, Peixe recebe o
Cuiabá na esperança de vaga na Pré-Libertadores



     

    


 
   




  




   
    
    
    

 






DA REDAÇÃO

SANTOS

    
    


    
     

   



PERSONALIDADE

Pelé é mantido internado em São Paulo
para tratamento contra tumor no cólon

   



    


     
    
    

 
    




   
     
    


   
    
 


  
     



DA REDAÇÃO

SANTOS


  
  

   
 
    
   



    




BRASILEIRÃO
ÚLTIMA RODADA

HOJE

21h30 - Flu x Chapecoense
Estádio: Maracanã 

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

21h30 - Palmeiras x Ceará
Arena Barueri

Cidade: Barueri (SP)
Televisão: Premiere e TNT

21h30 - Santos x Cuiabá
Estádio: Vila Belmiro
Cidade: Santos (SP)
Televisão: Premiere

21h30 - América x São Paulo 
Estádio Independência

Cidade: Belo Horizonte (MG)
Televisão: Premiere

21h30 - Grêmio x Atlético-MG
Arena do Grêmio

Cidade: Porto Alegre (RS)

21h30 - Fortaleza x Bahia
Arena Castelão

Cidade: Fortaleza (CE)

21h30 - Sport x Athletico-PR
Arena Pernambuco

São Lourenço da Mata (PE)

21h30 - Bragantino x Inter
Estádio: Nabi Abi Chedid

Cidade: Bragança Paulista (SP)
Televisão: Premiere e SporTV

21h30-Juventude x Corinthians
Estádio: Alfredo Jaconi

Cidade: Caxias do Sul (RS)
Televisão: Premiere

21h30 - Atlético-GO x Flamengo
Estádio: Antonio Accioly

Cidade: Goiânia (GO)

CLASSIFICAÇÃO
P J

1º - Atlético-MG 84 37
2º - Flamengo 71 37
3º - Palmeiras 63 37
4º - Corinthians 57 37
5º - Fortaleza 55 37
6º - RB Bragantino 53 37
7º - Fluminense 51 37 
8º - América-MG 50 37
9º - Atlético-GO 50 37

10º - Ceará 50 37
11º - Santos 49 37
12º - Internacional 48 37 
13º - São Paulo 48 37
14º - Athletico-PR 46 37
15º - Cuiabá 46 37
16º - Bahia 43 37
17º - Juventude 43 37
18º - Grêmio 40 37
19º - Sport 37 37
20º - Chapecoense 15 37

FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE:
Douglas; Paulo Henrique, Vitor
Mendes, Rafael Forster e Guilher-
me Santos; Dawhan, Jadson,
Guilherme Castilho e Wescley;
Sorriso e Capixaba (Roberson).
Técnico: Jair Ventura

CORINTHIANS:
Cássio; Fagner, João Victor, Gil e
Fábio Santos (Lucas Piton); Ga-
briel; Willian, Giuliano, Renato Au-
gusto e Gabriel Pereira (Du Quei-
roz ou Gustavo Mosquito); Jô.
Técnico: Sylvinho

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Horário: 21h30
Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)
Televisão: Premiere
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Doméstico

SE OFERECE
Diarista: para trabalhar por dia
com referência., . 
 (18) 99156-3987

115288

Outros

COMPRO
Moedas e Cédulas antigas, pago
bem, R: Tiradentes nº 422 Araça-
tuba - Centro, . 

92384

SE OFERECE
Senhora se oferece para trabalhar
com serviços gerais, limpeza, la-
var, passar e cozinhar., . 
 18981036754

115193

SE OFERECE
Casal sem filhos se oferece p/ tra-
balhar em sítio ou chácara, c/ re-
ferência., . 
 (18) 99161-9345

114580

SE OFERECE
Diarista, cuidadora e/ou acompa-
nhante de idosos período noturno,
mensal., . 
 (18)997888711

114677

SE OFERECE
Diarista com experiência e refe-
rência se oferece para trabalhar., .
(18)981697273 
 (18)981697372

115164

Prest. de Serviços

CASAL OFERECE-SE
Para trabalhar em chácara, sítios,
com moradia. 18 anos de experi-
ência., . 
 F.:1899660-6925

115249

SE-OFERECE
Para trabalhar como diarista ou
serviços gerais e cuidadora de
idosos cuidadora de chácara., . 
 99760-6017

111350

SE OFERECE
Para trabalhar como diarista com
prática e referência., . 
 (18) 3608-8863 / (18) 99632-
5241

115318

Beleza & Estética

ESTÉTICA
Depilação feminina com referên-
cia 24 anos. Limpeza de pele
R$60,00., . 
Whatsapp: 99791-3102

115114

quinta-feira, 9 de dezembro de 2021

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS



ÁRIES 
(21 de Março – 19 de Abril)

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas
pode ser enriquecedor para você, mas também
pode gerar conflitos e divergências de opinião.
Procure aceitar essas diferenças e negociar um
meio-termo com serenidade, sem discussões.

TOURO
(20 de Abril – 20 de Maio)

O período da manhã pode ser muito proveitoso para
a sua carreira. Mercúrio enviará boas vibrações para
você buscar as mudanças necessárias, seja ao
fazer contatos em busca de um novo emprego ou
para negociar melhorias com seus patrões. 

GÊMEOS
(21 de Maio – 21 de Junho)

Por mais que queira mostrar garra e iniciativa
no trabalho, você deve ter cuidado para não
parecer afobada demais. Procure conversar
mais com os colegas, especialmente os que
têm mais tempo de casa.

CÂNCER
(22 de Junho – 22 de Julho)

O céu anuncia mudanças no trabalho e você pode ter
uma boa oportunidade de conversar e propor
algumas melhorias. Pode sugerir novos jeitos de
executar as tarefas para agilizar o serviço, ou negociar
alguns benefícios com os chefes. Você ainda pode
iniciar um curso à tarde: aprenda tudo que puder.

LEÃO
(23 de Julho – 22 de Agosto)

O trabalho em equipe ou sociedade vai exigir mais
paciência e jogo de cintura no período da manhã.
As opiniões não vão bater e será preciso saber
dialogar para evitar discussões. E se você trabalha
com parentes, o conselho a recomendação vem
em dobro: controle suas reações. 

VIRGEM
(23 de Agosto – 22 de Setembro)

Ótimo pique para o trabalho, mas os astros dão um
conselho bem importante: converse! A presença
tensa de Marte na Casa 3 costuma causar
discussões, e isso não levará você a lugar algum.
Se bater o estresse, respire fundo, tome uma água
e retome conversas com calma, sem brigar.

LIBRA
(23 de Setembro – 22 de Outubro)

Controlar os gastos será seu maior desafio nesta
quinta, libriana. Controle a impulsividade,
principalmente diante de vitrines e coisas bonitas:
pode se empolgar e comprar um monte de coisas
supérfluas que nem vai usar depois.

ESCORPIÃO
(23 de outubro - 21 Novembro)

Por mais que ame e se preocupe com a família, você
deve ter cuidado para não ser controladora demais
com os parentes, pois isso pode sufocar e causar
brigas. Converse mais em casa e tente compreender
melhor as opiniões e decisões de cada um.

SAGITÁRIO
(22 de Novembro – 21 de Dezembro)

Procure ficar longe de fofocas e pessoas
pessimistas ou mentirosas, pois isso só trará
aborrecimentos. Converse, sim, mas com
pessoas de alto-astral e que tenham boas
ideias e propostas para compartilhar.

CAPRICÓRNIO
(22 de Dezembro – 19 de Janeiro)

Os astros recomendam que você cuide bem do seu
dinheiro no período da manhã. Se você está
preocupada com uma dívida, pode tentar renegociar
valores e prazos — converse e faça acordos. Só não
convém contar com amigos ou buscar empréstimos,
pois isso só vai enrolar ainda mais a situação.

AQUÁRIO
(20 de Janeiro – 18 de Fevereiro)

Bater de frente com chefes e autoridades pode
queimar o seu filme no emprego. Mesmo que
discorde de alguma ordem, evite contestar ou agir
com rebeldia. Você pode até propor algumas
soluções diferentes e inovadoras, mas faça isso
com jeitinho e com bons argumentos.

PEIXES
(19 de Fevereiro – 20 de Março)

A Lua na Casa 12 recomenda que você procure um
canto tranquilo para cumprir suas tarefas hoje,
principalmente no período da manhã, quando vai
precisar de mais silêncio para se concentrar nas tarefas
ou nos estudos. Pode ter alguma dificuldade para
aprender algo, mas não adianta se irritar, seja paciente.

DIVIRTA-SE COM OS PASSATEMPOS DE COQUETELPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

HORÓSCOPO
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TV & CINEMA

· O especial de fim de ano do Rober-
to Carlos foi gravado segunda-feira no
complexo MG4, o conjunto de 3 no-
vos estúdios da Globo...
... Vai ao ar no dia 22.
· O "Vou Te Contar", de Claudete
Troiano, desta sexta-feira na Rede
TV!, a partir das 9h30, receberá Pa-
tati e Patatá em comemoração ao
Dia do Palhaço.
· Encerrado o "Gincana da Grana", Sa-
brina Sato fica agora pelos especiais
da Record, participação em eventos,
internet... e o Carnaval, se rolar.
· O ator Werner Schünemann acaba
de lançar seu primeiro romance:
"Alice Deve Estar Viva".
· Iara Vasconcellos deixou a CNN
Brasil. Atuava no time das redes so-
ciais. Sem crise. Saiu na boa.
· Hoje, na Globo, depois da novela 3,
tem a última rodada do campeonato
brasileiro. As praças irão receber jo-
gos dos times locais.
· As humoristas Bia Napolitano e
Criss Paiva gravaram nesta semana
o "Jogo das 3 Pistas", com Patrícia
Abravanel, para o "Programa Silvio
Santos"...
... Edição prevista para ir ao ar em
janeiro...
... Momento divertido desta grava-
ção, quando, a pedido de Patrícia,
Paiva mostrou seu repertório de imi-
tações. Sobrou até para o Silvio.

BATE - REBATE

Um dos artistas mais antigos da Rede TV!, acumulando duas
passagens na casa, João Kléber é nome confirmado entre as
novidades programação de 2022.

Atualmente com dois espaços na grade, um diário e outro sema-
nal, o comunicador é responsável por suas maiores audiências.

Por conta disso, há o desejo de continuar contando com ele e
investir em seus trabalhos. Internamente, entende-se também
que chegou o momento dos seus produtos receberem neces-
sária repaginada.

E é o que vai acontecer a partir do ano que vem.
A ideia é apostar em uma versão renovada do apresentador,

mas que preserve as características que marcam sua trajetória.
João Kléber e a VP de Conteúdo, Juliana Algañaraz, já

estão analisando juntos novos formatos e possibilidades

para a próxima temporada.
Em tempo: João é o mais

novo membro da Academia
Brasileira de Cultura, ocupando
a cadeira número 42 e tem
como patrono Abelardo Bar-
bosa, o Chacrinha.

Ao lado dele, também foram
empossadas outras grandes
personalidades, casos de Fáti-
ma Bernardes, Marieta Se-
vero, Ney Latorraca, Zezé
Motta, Lilia Cabral, Beth Gou-
lart e Carlinhos de Jesus.

JOÃO KLÉBER VAI GANHAR UMA GRANDE REPAGINAÇÃO NA REDE TV!

TV TUDO
TODAS AS GAROTAS

      





CINEMA
     








RETA FINAL







MINIMARATONAS





 


BATEU O PAVOR
      

 


     


É DE CASA 








A PROPÓSITO


   




LETRA DE FORMA



      




      


C´EST FINI


       






CULINÁRIA

INGREDIENTES 
3 xícaras de arroz
6 xícaras de água
1 caixa de uvas-passas
queijo parmesão ralado
5 colheres de ervilha
1 colher de manteiga
óleo
pimentão, cebola, salsa,
cebolinha verde e cenoura a gosto
sal a gosto

MODO DE PREPARO 
Leve uma panela ao fogo com água,

sal, um fio de óleo e espere ferver.
Adicione o arroz lavado e mexa bem.
Diminua o fogo, deixe a água secar
e retire o arroz do fogo.
Em uma panela, leve uma caçarola
ao fogo com a medida de
manteiga e frite as passas e as
ervilhas.
Despeje a mistura em uma tigela
funda e junte a cebolinha verde, a
cenoura, o pimentão, a cebola, a
salsa e o parmesão.
Adicione o arroz cozido e misture
tudo cuidadosamente.

ARROZ À GREGA

REIS


   

   
   
   



LANÇAMENTO
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quinta-feira, 9 de dezembro de 2021

Linda de viver, Maria Beatriz Junqueira Bernardes

Fonseca, a Bibi, apagou velinhas e recebeu o carinho

de sua mamãe Marcela Junqueira Bernardes e de

toda a família.

O sim apaixonado da bela

Renata Chade, com  seu

amado, o empresário

Landi Dantas, em

celebração íntima do seu

casamento civil apenas

para a família em Vitória,

no Espírito Santo . 

A emoção de Isabela Teles de Menezes Almeida em receber  a sua primeira

comunhão, momento tão importante na vida do cristão. Os pais Lilica e Fabinho

Almeida e o irmão Eduardo Almeida, felizes por sua amada Bella.

LOOK'S FOTOGRAFIAARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

O casal, Paula Corbucci Cintra e José Oswaldo Maia

Cintra, comemorou essa semana catorze anos de

casados.  Muito amor e companheirismo.

Olenice e Salim Chade aterrisaram  em Vitória,

Espírito Santo. O querido casal feliz  abençoou  o

casamento da filha Renata e do genro Landi.

ARQUIVO PESSOALARQUIVO PESSOAL

A mamãe Isabela

Fregonesi Vasconcelos,

maravilhosa, à espera de

sua segunda filha, já

muito amada.

O estilo e a elegância

da querida Natália

Lemos Beraldo.

ARQUIVO PESSOALARQUIVO PESSOAL


