Campeonato Municipal
2017
Nesta tarde, o estádio ‘João
Vaz Sobrinho’ irá sediar o
confronto entre Palmeiras e
Bela Vista. Pág. 11.
14/10 - 19/32º C

15/10 - 19/33º C

16/10 - 18/32ºC

Predomínio de sol, apenas com
pouca variação de nuvens

Sol, alternado com pancadas
de chuva e possíveis trovoadas

Sol, alternado com pancadas
de chuva e possíveis trovoadas

Colheita: mandioca, feijão e milho

Aos mestres,
com carinho

15/10 - Dia do Professor
15/10 - Início do Horário de Verão
16/10 - Dia Mundial da Alimentação

Nova

15 de Outubro
0,5000%

16 de Outubro
0,5000%

O que você quer ser,
quando crescer?

CCO entrevista professores tradicionais de Arcos
“A mente que se abre
a uma nova ideia jamais voltará ao seu
tamanho original”. A
citação de Albert
Einstein nos faz refletir, entre outros contextos, sobre a importância dos professores
“exigentes”, aqueles
que insistem em fazer
com que os alunos ultrapassem barreiras.
Para expandir a mente, é necessário estar
disposto a se dedicar
à pesquisa, à leitura,
aos cálculos, às ativi- Professor Valdo, a esposa Marlene – que foi aluna dele – e a filha
dades práticas; é ne- Gabriela / Aposentado há 10 anos, ele sente saudades dos alunos
cessário ter horário de
estudo em casa, não
pelo seu sucesso. Em homenagem ao Dia
se limitar às atividades de sala de aula. do Professor (15 de outubro), o CCO enQuando o professor motiva essa busca, trevistou três profissionais que estão entre
exigindo do aluno e valorizando os re- os grandes mestres que já lecionaram e ainsultados, ele se torna corresponsável da lecionam em Arcos. Página 02.

14 de Outubro
0,5000%

Drª. Juliana Amaral de Mendonça Vieira – Promotora de Justiça em Arcos

Meninas nascidas nas décadas de 1970
e 1980 geralmente expressavam curiosidade pelas profissões aeromoça,
bailarina clássica e jornalista, dentre
várias outras. Os meninos queriam ser
astronautas, jogadores de futebol,
bombeiros, enfim, esses são apenas alguns exemplos. Para celebrar o Dia
das Crianças (12), o CCO publica entrevistas com autoridades locais. Veja
qual era o sonho profissional da juíza,
da promotora, do prefeito, vice-prefeito, do presidente da Câmara e do comandante da Polícia Militar, quando
eram crianças.
Página 03.

Arte solidária em prol do asilo
‘Pousada dos Berto’
Se você aprecia pinturas e também tem consciência social sobre a importância da solidariedade, não perca a oportunidade de conhecer o projeto “Mecenas Solidários”. Visite a 1ª Exposição de Artes e Pintura “Óleo sobre Telas”, no saguão da Casa de Cultura, com abertura dia 8 de novembro. O
projeto beneficente foi idealizado pelo artista arcoense Giovane Pontara dos
Reis, para conseguir fundos para o asilo Pousada dos Berto por meio da
venda das telas. Página 05.

