02/02 - 19/32º C

03/02 - 20/33º C

04/02 - 19/32º C

Predomínio de Sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Predomínio de Sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Sol, alternando com pancadas
de chuva e possíveis trovoadas

Colheita: cará, abacate, caju, pinha, cebolinha

Dúvidas frequentes
sobre a dengue. Pág. 12.
Mais de 11% dos casos de
dengue no Estado foram
registrados em Arcos.Pág. 02.

Três doenças, um só
transmissor. Página 06.
Como proceder quando o
‘carro do fumacê’ passar em
sua rua?. Página 10.

02/02 - Dia do Agente Fiscal
04/02 - Dia Mundial Contra o Câncer
07/02 - Dia do Gráfico

02 de fevereiro
0,5000%

03 de fevereiro
0,5000%

04 de fevereiro
0,5000%

De 2009 a 2018, seis pessoas de
Arcos morreram em consequência
da dengue
Ao considerar o período de 2009 até o dia 31 de janeiro de 2019, houve seis óbitos por dengue em Arcos,
confirmados: Foram dois em 2010, três em 2015 e um
em 2018. Com referência a 2018, três casos ainda
estão em investigação. Em relação a janeiro de 2019,

dois casos estão em investigação. Em 2007 já havia
casos de dengue em Arcos, mas não houve epidemia.
Todos esses dados são do Sinan (Sistema de Informações de Agravos de Notificação) do Ministério da
Saúde.

Secretário municipal de Planejamento fala
dos desafios de gerir recursos escassos
“Precisamos ser austeros, racionais e ter muita
responsabilidade com o dinheiro público, porque ele
não é meu, não é nosso, é do povo” – Paulo Teixeira

Santa Casa de Arcos
realizou 190 internações
em janeiro. Página 14.
Aedes aegypti pica em
qualquer horário. Pág. 02.

Nova

Paulo Teixeira, secretário municipal dePlanejamento e Desenvolvimento Sustentável

“Se tivéssemos esse recurso que o Estado nos deve, o Município poderia ampliar sua capacidade de investimento, e com os
R$13 milhões de superávit, poderia representar a execução
de uma obra de R$ 1 milhão a cada mês”. O comentário é do
secretário municipal de Planejamento, Paulo Teixeira. Em entrevista concedida ao Jornal e Portal CCO na última terça-feira, 29 de
janeiro, ele falou sobre as atribuições de sua Pasta, os desafios de
gerir recursos escassos, mantendo as contas em dia, e afirmou que
neste ano serão iniciadas algumas obras, resultantes de iniciativas
dos anos iniciais da atual gestão, junto à Caixa Econômica Federal
e a União. Página 13.

