Final da sexta
rodada do
Campeonato
Municipal
acontece hoje.
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11/11 - 19/26º C

12/11 - 19/28º C

13/11 - 15/26ºC

Tempo fechado e chuvoso,
com possíveis trovoadas

Sol, alternado com pancadas
de chuva e possíveis trovoadas

Predomínio de So, apenas com
pouca variação de nuvens

Colheita: Batata, Beterraba, Inhâme, Quiabo, Abóbora, Chuchu, Manga

Número de pacientes do CAPS
aumenta em mais de 120% em 2017
De acordo com o enfermeiro Carlos Eduardo, coordenador do CAPS (Centro de
Atendimento Psicossocial), de todas as doenças e transtornos mentais diagnosticados nos pacientes de Arcos, os mais frequentes são: Depressão de leve a grave, Esquizofrenia, Psicose, Dependência Química, Síndrome do Pânico, Transtorno Bipolar e Transtornos Ansiosos. Com quadro depressivo, eram 150 pacientes
em tratamento no ano de 2016, número que subiu para 321 em 2017. Página 07.

14/11 - Dia Nacional da Alfabetização
15/11 - Proclamação da República
17/11 - Dia da Criatividade

Minguante

11 de Novembro 12 de Novembro 13 de Novembro
0,5000%
0,5000%
0,5000%

Prova do processo
seletivo está prevista
para os dias 09 e 10 de
dezembro
A avaliação do processo seletivo simplificado com prazo determinado da Prefeitura
Municipal de Arcos está prevista para o dia 09 e 10 de dezembro, segundo a secretária municipal de Administração Raquel Tibúrcio. Em audiência pública realizada
na última quarta-feira, na Câmara Municipal, o Promotor de Justiça, Eduardo Fantinati, explicou que a prefeitura apenas poderá realizar a contratação de pessoal antes
do concurso público, por meio, da realização de processo seletivo, caso contrário, a
administração teria que responder por atos de improbidade. Página 16.

REFORMA TRABALHISTA
A partir desta edição, a advogada Kênia Zinlad Santos divulgará quinzenalmente no Jornal CCO, artigos
sobre a Reforma Trabalhista. Kênia Ziland é formada em direito pela Puc Minas, Especialista em Direito Processual pela mesma universidade, Especialista
em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela
Fumec e atua há dez anos nas áreas de direito do
trabalho, empresarial, civil e familiar. Página 13.

Atualmente 253 arcoenses são
atendidos pela ACCCOM. Página 09.

