28/04 - 16/27º C

29/04 - 16/27º C

30/04 - 16/26ºC

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Colheita: Abacate, Banana, Tangerina, Chuchu, Inhame, Gengibre, Mandioca

Estudantes de Arcos produzem queijo
enquanto aprendem outros conteúdos
Mais de 80 alunos da
rede pública em Arcos
participaram de um projeto que consiste em ensinar a produzir queijo,
despertando nos alunos o
interesse por várias áreas do conhecimento, a
exemplo de química, matemática e história. A culminância do projeto será
no dia 4 de maio, na Casa
de Cultura, às 7h30. Página 12.

Áudio Car Shop em novo endereço

Projeto da nova loja Audio Car Shop

A partir do dia 5 de maio,
a Áudio Car Shop – situada na avenida Magalhães Pinto desde 2009 –
estará em novo endereço. A sede própria é localizada na Avenida Vital Rosa, 100, ao lado da
Art Mix, em frente à avenida João Vaz Sobrinho
– trecho II (avenida sanitária). A empresa é referência em Arcos e região no mercado em que
atua. Veja quais são os
serviços prestados.
Página 05.

29/04 - Dia Internacional da Dança
1°/05 - Dia Mundial do Trabalhador

Cheia

28 de Abril
0,5000%

29 de Abril
0,5000%

30 de Abril
0,5000%

Número de casos prováveis
de dengue em Arcos é
considerado muito alto
Em todo o Estado, 24 municípios estão nessa situação, mas apenas quatro
são da nossa região
O Boletim Epidemiológico de Casos Prováveis de
Dengue por Município em
2018, atualizado na última
segunda-feira, dia 23,
mostra que até a referida
data, Arcos estava com
221 registros. Só na segunda semana de abril
houve 60 registros de suspeitas da doença. De
acordo com a mesma fonte de informação – que
evidencia uma escala de
incidência com as classificações “silencioso”, baixa, média, alta e muito alta
– a incidência em Arcos
é “Muito Alta”. Do to-

tal de 857 municípios mineiros, 24 estão nessa situação (incidência muito
alta). Da região de Divinópolis, aparecem apenas
Arcos, Estrela do Indaiá,
Lagoa da Prata e Moema. As outras 20 cidades
são da região de Montes
Claros, Coronel Fabriciano, Ubá, Patos de Minas,
Sete Lagos, Ituiutaba e
Uberlândia, além de Belo
Horizonte.
Todos nós devemos
estar atentos aos meios de prevenção.
Quando for necessário
realizar denúncias ou

solicitar vistorias, ligue: 3352-1056 (Vigilância Epidemiológica).
Em 2018, até a última segunda-feira (23), Minas
Gerais registrou 14.781
casos prováveis (casos
confirmados + suspeitos)
de dengue. Até o momento, três óbitos foram
confirmados por dengue,
sendo um no município de
Conceição do Pará, um
em Uberaba e um em
Moema. Há nove óbitos
em investigação. Os dados são da Secretaria de
Saúde de Minas Gerais.

2015: Média salarial em Arcos foi de
2,4 salários mínimos
Dados do site do IBGE mostram que a média salarial dos trabalhadores de Arcos,
registrada em 2015, foi de 2,4 salários por mês. Em comparação a seis cidades da
região, Arcos está em primeiro lugar, com a melhor média. Página 09.

