24/11 - 16/26º C

25/11 - 18/20º C

26/11 - 19/27º C

Sol, alternando com chuva em
forma de pancada rápida e isolada

Tempo fechado e chuvoso,
com possíveis trovoadas

Tempo fechado e chuvoso,
com possíveis trovoadas

Resultados do
IDEB 2017 das
Escolas Estaduais
O Ministério da Educação, por
meio do Inep, divulgou em setembro as notas do Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) referentes ao ano
de 2017. Na edição do Jornal
CCO do último sábado, foi publicado o resultado referente às
escolas municipais, onde a de
maior destaque foi a Escola Municipal Santo Antônio, que obteve a nota de 7,5 pontos. Nesta
edição, estamos publicando os
resultados referentes às escolas
estaduais, onde apenas os anos
iniciais do ensino fundamental
atingiram a meta. Página 09.

Franco
Engenharia
realiza
lançamento de
seu mais novo
empreendimento
Nessa última quinta-feira, foi
realizado na Gambs Buffet, o
lançamento dos mais novos
empreendimentos da Franco
Imobiliária, os bairros Luxemburgo e São Lucas construídos
em área nobre de Arcos . Confira os flashes do Colunista
Social, Toninho Claret.
Página 07.

ACE/CDL realiza
campanha “Feliz
Natal com nome
limpo”. Página 10.

Colheita: quiabo, abobrinha, goiaba, pêssego, ameixa

25/11 - Dia Nacional do Doador de Sangue
27/11 - Dia do Técnico de Segurança do Trabalho

Minguante

24 de novembro 25 de novembro 26 de novembro
0,5000%
0,5000%
0,5000%

Concurso Público de Arcos
é realizado após 12 anos
O último concurso público da Prefeitura de Arcos foi realizado no
ano de 2006, na gestão de Plácido Vaz, de acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Arcos, em matéria divulgada no site do Jornal CCO em 24 de agosto. Com isso, após 12

anos, o concurso público foi realizado e as provas foram aplicadas
nos dias 17 e 18 de novembro. Houve 5.916 inscritos para
concorrerem a 263 vagas. Vieram 276 pessoas de cidades diferentes,
abrangendo 16 estados, para realizarem a prova. Página 03.

Procon: Empresas de Telefonia estão
no topo das reclamações em Arcos
Dos 193 atendimentos já realizados em 2018 pelo Procon de Arcos, a maior parte
(28,57%) das queixas realizadas pelos consumidores en-

volvem as empresas telefônicas, tanto de aparelhos celulares quanto de fixos. De
acordo com Fernando Amorim Alves Teixeira, advogado

e coordenador do Procon
Municipal de Arcos, os atos
abusivos mais cometidos por
estas empresas são as cobranças indevidas, as mudan-

ças de planos sem autorização e as inscrições indevidas
em cadastros de inadimplentes.
Página 06.

Governo de Arcos entrega
novos equipamentos para
Polícia Militar
Com o objetivo de ampliar os serviços da segurança pública
da cidade, na última semana a Administração Municipal entregou novos equipamentos tecnológicos para a Polícia Militar de
Arcos. De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, com a chegada desses novos equipamentos que irão
melhorar o sistema Olho-Vivo, a Polícia Militar terá mais condições de trabalhar com qualidade.
Página 03.

Arcoense vence
campeonato de
Jiu Jitsu na
Argentina

Lucas Lacerda Sousa Vieira, de 20 anos,
foi campeão em Jiu Jitsu na 9ª edição do
Argentina Open 2018. A competição
aconteceu nos dias 10 e 11 de novembro,
na Universidad Tecnológica Nacional:
Facultad Regional Avellaneda (UTN –
AVELLANEDA), na cidade de Buenos
Aires, na Argentina. Lucas disputou com
sete atletas argentinos como faixa roxa,
na categoria adulto, pesado. Página 06.

