Paz em
meio às
aflições
Coluna Presbiteriana
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18/09 - 16/34º C

19/09 - 17/36º C

20/09 - 21/38º C

21/09 - 21/38º C

Sol com algumas
nuvens. Não chove

Sol com algumas
nuvens. Não chove

Sol com algumas
nuvens. Não chove

Sol o dia todo, sem nuvens no céu.
Noite de tempo aberto

Alcachofra, aspargos, rabanete, caju e jabuticaba

Arcos está a caminho de
conquistar a UTI definitiva
A UTI (Unidade de Terapia
Intensiva) definitiva da Santa
Casa de Arcos está prestes a
ser entregue à população. "Só
falta a obra para adequações

e o credenciamento no Ministério da Saúde", disse Dr. Fabrini Garcia, no último dia 10.
Desde abril deste ano,
funciona no novo bloco cirúr-

gico da Santa Casa, temporariamente, a UTI de Campanha,
atendendo apenas pacientes
com Covid-19.
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Aprovada Moção em homenagem
aos trabalhadores da saúde
Projeto de autoria do vereador Carlos
Antônio da Silva (Carlinhos), que foi
aprovado por unanimidade na segunda-feira, 13, concederá Moção de
Aplausos aos profissionais de saúde
arcoenses. "Eles se esforçaram muito e
foram os profissionais que mais contribuíram para que tudo ficasse bem", comentou o autor do projeto, referindose ao período da pandemia.
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19/09 - Dia de São Januário
21/09 - Dia da Árvore

Quarto-crescente

Capacitação para professores e
pais de alunos na rede municipal
A gestão municipal e a Secretaria Municipal de Educação estão
investindo na qualidade do ensino, com a implantação do Centro
Educacional Municipal de Inovação em Capacitação- CEMICAP,
instalado em salas do IFMG. Professores e pais de alunos podem
se capacitar, aprendendo a utilizar, por exemplo, o Google for
education. Página 12.

Diferenças entre depressão, ansiedade
e Síndrome de Burnout
Na terceira parte da série de matérias sobre "Saúde Mental", estamos abordando os temas "Depressão, Ansiedade e Síndrome de
Burnout". A profissional ouvida pelo CCO é a psicóloga Lucielen
Silva. Página 08.

Muita história e conhecimento: o
homem que sabe de tudo um pouco
Paulo Diniz é o entrevistado do CCO no espaço Gente Nossa. Ele
conta sobre sua vida e suas inúmeras habilidades: "Eu nasci engenheiro! Não sou engenheiro de direito, não tenho diploma, mas sou
de fato! O que eu quiser fazer, eu faço". Página 10.

Por que estamos pagando caro
pelos alimentos?
Desde o ano passado, o consumidor brasileiro vem sentindo a alta
dos preços dos alimentos pesar de forma significativa no seu bolso. Em um país onde o agronegócio cresceu nos últimos meses
devido ao aumento da demanda global, por que o preço dos itens
de cesta básica aumentou tanto? Qual a importância da agricultura familiar nesse cenário? Página 03.

Agora é Lei: pacientes que não
podem receber visitas têm
direito a videochamadas
Geovana Albuquerque - Agência Saúde

No dia 03 de agosto de
2021 entrou em vigor a
Lei 14.198/2021, que dispõe sobre videochamadas
entre pacientes internados em serviços de saúde (impossibilitados de
receberem visitas) e seus
familiares. Para saber se
a legislação é cumprida
em Arcos, falamos com
diretores de unidades
hospitalares da cidade.
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