07/04 - 17/27º C

08/04 - 17/27º C

09/04 - 16/26ºC

Sol, alternando com pancadas
de chuva e possíveis trovoadas

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

SÉRIE NOMES DE RUAS DE ARCOS

Dr. Moacir: o prefeito que
idealizou a construção da
avenida sanitária na
década de 1940
Em sequência
à série de reportagens produzidas pela
equipe do Jornal CCO relatando histórias
de homens e
mulheres que
dão nomes às
ruas da cidade
de Arcos, nesta edição contamos um pouco sobre o arcoense Moacir
Dias de Carvalho, que foi
um político visionário e chegou a idealizar a
construção de uma avenida sanitária em Arcos na década de 1940. Ele nomeia a avenida
que liga a região central ao bairro Santo Antônio, uma farmácia na região central e o lactário municipal. Um dos seus filhos é o médico
Roberto Dias de Carvalho, que foi vice-prefeito de Arcos em duas gestões. Página 07.

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

07/04 - Dia do Jornalista
08/04 - Dia Mundial do Combate ao Câncer
13/04 - Dia do Hino Nacional Brasileiro

Minguante

07 de Abril
0,5000%

08 de Abril
0,5000%

09 de Abril
0,5000%

Inscrições para o concurso público
da Prefeitura devem começar
em 11 de junho
O Governo de Arcos publicou na última
quinta-feira (5) o edital referente ao concurso público. São aproximadamente 400
vagas em áreas diversas. Os vencimentos variam de R$992,47 a R$3.134,49. A
data prevista para envio do edital ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG) é dia 11 de abril. A liberação do edital
pelo TCE-MG está prevista para 11 de ju-

nho. A previsão é que as inscrições para o
concurso sejam abertas a partir do dia 11
de junho e deverão ser encerradas dia 11
de julho. As datas previstas para a realização da prova objetiva são 11 e 12 de agosto. O edital foi elaborado e revisado pela
Prefeitura. Após esse processo, foi entregue para o Instituto Mineiro de Administração Municipal (Imam), que também re-

visou. Para mais informações, acesse o
edital no site oficial da Prefeitura de Arcos, na aba publicações. Dúvidas também
podem ser esclarecidas pelo telefone 33597900.
De acordo com informação obtida pelo CCO
junto à Assessoria de Comunicação da Prefeitura, o último concurso em Arcos foi realizado em 2006, na gestão de Plácido Vaz.

Associados do Sicoob
Arcomcredi concorrem a
um Jeep Renegade 0 km

APAE inaugura Clínica
“Jonathan Lopes Alves”,
lavanderia e Centro Dia

Conscientização sobre
autismo: escola pede
direitos iguais para todos

Inaugurado em 1993, em outubro o Sicoob
Arcomcredi irá completar 25 anos. Na última segunda-feira foi lançada a campanha “Sicoob Arcomcredi 25 anos e Você
de Jeep Renegade”, válida no período de 2
de abril a 22 de dezembro.Também serão
sorteados: 01 moto Honda CG Fan 0 km,
04 Smart TVs Led e 02 iphones. A campanha é direcionada aos associados que
adquirirem produtos e serviços na vigência
da campanha. Página 05.

A APAE de Arcos realizou três inaugurações na noite da última terça-feira (3): Clínica “Jonathan Lopes Alves”, Lavanderia
e Centro Dia. O evento contou com a presença de assistidos pela entidade, familiares, colaboradores, voluntários, representantes do Executivo e Legislativo, integrantes da Maçonaria, presidente APAE de
Pains, representante da APAE de Iguatama e políticos. Página 11.

O Dia Mundial de Conscientização sobre
o Autismo foi celebrado na última segunda-feira (2). Na data, alguns lugares turísticos foram iluminados de azul, a exemplo
do monumento mais famoso do Brasil, o
Cristo Redentor. Em Arcos, a escola estadual ‘Vila Boa Vista’ realizou uma manifestação nas ruas centrais, com alunos
e professores, para conscientizar sobre a
importância de inserir os Autistas em todas as áreas da sociedade. Página 13.

