25/08 - 14/29º C

26/08 - 14/27º C

27/08 - 12/26º C

Sol, alternando com pancadas
de chuva e possíveis trovoadas

Sol, alternando com pancadas
de chuva e possíveis trovoadas

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Colheita: rabanete, beterraba, cenoura, rúcula

25/08 - Dia do Soldado
27/08 - Dia do Psicólogo
31/08 - Dia do Nutricionista

Cheia

Inscrições para o concurso público
da Prefeitura de Arcos começam na
próxima segunda-feira
Após prorrogação do início das
inscrições do concurso público
da Prefeitura de Arcos, que anteriormente estavam previstas
para começar no dia 11 de junho, nesta próxima segunda-fei-

ra (27), a partir das 10h, iniciarão as inscrições que deverão
ser realizadas pelos candidatos
até as 21h do dia 27 de setembro, no site do IMAM
(www.imamconcursos.org.br).

De acordo com a Retificação
n°02/2018, do Edital do Concurso Público, a relação dos inscritos será publicada no dia 05
de outubro e o cartão de inscrição será emitido a partir do dia

25 de agosto
0,5000%

26 de agosto
0,5000%

27 de agosto
0,5000%

Arcos tem um
monumento em
homenagem a Nossa
Senhora Mãe de
Deus
Foto:Duda Marçal

16 de setembro. As provas serão aplicadas provavelmente
nos dias 17 e 18 de novembro,
segundo a Retificação 03/2018.
Veja, ainda, a Retificação 04/
2018, na página 8. Página 02.

DÍVIDA DO ESTADO COM ARCOS: MAIS DE R$ 9 MILHÕES
Prefeito participa de
manifestação em Belo Horizonte
e servidores protestam em Arcos
Servidores públicos municipais se reuniram em frente à Prefeitura de Arcos, na última terça-feira (21), simbolizando
um ato de repúdio em face da dívida do Estado para com
o Município. Na ocasião, o prefeito Denilson Teixeira participou da mobilização em Belo Horizonte, onde estavam
aproximadamente 500 prefeitos. Página 10.

A imagem de Nossa Senhora
Mãe de Deus e de Seu Filho
Jesus foi colocada no alto da
cúpula da Casa de Oração
Bom Pastor e Maria Mãe de
Deus. Página 05.

Veja o resultado do Mérito Empresarial
2018. Página 06.

