14/04 - 15/29º C

15/04 - 16/24º C

16/04 - 16/24ºC

Sol, alternando com pancadas
de chuva e possíveis trovoadas

Sol, alternando com pancadas
de chuva e possíveis trovoadas

Sol, alternando com chuva em
forma de pancadas rápidas e isoladas

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

18/04 - Dia Nacional do Livro Infantil
19/04 - Dia do Exército Brasileiro
19/04 - Dia do Índio

Nova

14 de Abril
0,5000%

Governo Municipal prevê investimento
superior a R$ 4 milhões em obras
O prefeito ressalta que os recursos foram solicitados à União, porque a Prefeitura de Arcos não tem dinheiro
Em reunião com jornalistas de Arcos, no dia 6
de abril, o prefeito Denilson Teixeira voltou a
falar na crise financeira vivenciada pelo
Município e disse que está recorrendo à União
para investir em obras. Alguns projetos já estão
sendo executados e outros poderão ser, com
utilização de recursos do Governo Federal e
contrapartida mínima do Município.
Considerando o total solicitado, estão previstos
mais de R$4 milhões. Mas o prefeito ressalta:
“Tudo é proposta voluntária, que nós entramos
confiando que vai dar certo. Ainda não está
pronto. Estamos tentando fazer com dinheiro
que não é nosso, porque não temos dinheiro”.
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Número de diabéticos em Arcos é
considerado alto.
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15 de Abril
0,5000%

16 de Abril
0,5000%

Projeto para
implantação
do Corpo de
Bombeiros em
Arcos é
assinado
Foi realizada no Centro
de Convivência do Poliesportivo, na terça-feira
(10), a cerimônia de assinatura do projeto de intenção para implantação
do Posto Avançado do
Corpo de Bombeiros em
Arcos. De acordo com
release da Prefeitura, o
município foi o escolhido
entre vários outros para
a implantação do projeto. Segundo o comandante geral do Corpo de
Bombeiros Militar de
Minas Gerais, Coronel
Cláudio Roberto de Souza, a implantação da corporação no Município
trará muitos benefícios à
população, em relação à
prestação de socorro
qualificado.
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