Apenas três
médicos
cumprem
sobreaviso na
Santa Casa de
Arcos. Página 12.
12/08 - 10/27º C

13/08 - 10/28º C

14/08 - 13/29ºC

Plantio: Acelga, cenoura, ervilha, mostarda

Céu claro, com predomínio
de sol ao longo do dia

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Tempo nublado, com algumas
aberturas de sol

Colheita: Beringela, beterraba, cebola, cenoura

Novos correspondentes cooperativos
do Sicoob União Centro-Oeste em
Arcos e Pains
Para facilitar a vida dos associados, o Sicoob União Centro-Oeste conta com
mais dois correspondentes cooperativos. Um foi inaugurado em Arcos no dia 24
de julho, em parceria com a empresa Minni-Miss, localizada na região central.
Em Pains, no dia 7 de agosto, foi firmada a parceria com o Comercial São Judas,
localizado no bairro Alvorada. Veja, na página 18, quais são os serviços disponibilizados.

INOVARE

12/08 - Dia Nacional da Arte
13/08 - Dia dos Pais
15/08 - Dia da Assunção de Nossa Senhora

Minguante

12 de Agosto
0,5817%

13 de Agosto
0,5559%

14 de Agosto
0,5433%

Jovem arcoense precisa de
medicamento que pode custar
mais de R$60 mil por mês
Desde o ano passado, a jovem
estudante Danielle Berigo da Costa, de
25 anos, está se submetendo a
tratamentos contra um Linfoma Não
Hodgkin de Células T Anaplásico.
Apenas quando realizar o tratamento
com uma medicação cujo preço mínimo
é R$60 mil por mês, Danielle poderá
fazer um novo transplante. Veja como
ajudar:
Contas para Depósitos: Banco
Sicoob – 756 / Agência: 4029 / Conta
Corrente: 24041775-5 e Caixa
Econômica Federal – Agência: 1696 /
Operação 013 / Conta Poupança:
21458-2. Página 04.

Danielle Costa luta contra um câncer

Paternidade por opção:
Gustavo e Luiz comemoram
o Dia dos Pais com os 3 filhos
Três irmãos cariocas precisavam de um lar. Gustavo Campos e Luiz Fratini, residentes em Arcos,
queriam uma família grande. O sonho foi realizado
em 2009. Quem conversa
com o casal, logo percebe
que o amor é a essência
da família. Os filhos são
educados para se tornarem cidadãos de bem, realizados afetivamente e
profissionalmente. Gustavo destaca a gratidão pelo
carinho que a família recebe em Arcos e lamenta
o fato de que em alguns
lugares a homossexualidade ainda é encarada como
algo anormal. Página 11.

