02/06 - 13/25º C

03/06 - 14/24º C

04/06 - 13/23ºC

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Tempo nublado, com
algumas aberturas de sol

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Colheita: Abóbora Japonesa, Cogumelo, Cenoura, Brócolis, Caju, Morango

03/06 - Conscientização contra a Obesidade e Morbidade
Infantil
05/06 - Dia da Ecologia

Comarca divulga edital
referente a benefício para
entidades de Arcos
O Edital de Seleção para cadastramento de entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, com finalidade social,
e para atividades de caráter
essencial à segurança pública,

educação, esporte e saúde, foi
divulgado dia 18 de maio. A finalidade é disponibilizar recursos provenientes de prestações
pecuniárias. Representantes
de entidades que desejam par-

ticipar da seleção devem ler o
Edital e levar os documentos de
Qualificação/Habilitação Jurídica das entidades ao Fórum da
Comarca de Arcos.
Página 11.

Precatórios:
pagamentos em dia
A dívida de precatórios do
Município de Arcos atualmente, até dia 10 de maio, corresponde a aproximadamente
R$1.185.000,00 (um milhão,
185 mil reais). De acordo com

a Administração Municipal, no
âmbito do Município de Arcos
os pagamentos estão em dia,
sendo que em dezembro de
2017 foi certificada a regularidade de pagamento dos preca-

tórios do Município de Arcos
perante o Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, Tribunal Regional Federal da 1ª Região e
Tribunal Regional do Trabalho
da 3ª Região. Página 07.

Entenda o que causa a hipoglicemia. Pág.02.

Minguante

02 de Junho
0,5000%

03 de Junho
0,5000%

04 de Junho
0,5000%

Cidadão questiona
falta de Defensoria
Pública em Arcos
Célio José Leal esteve na Redação do CCO e sugeriu que
fizéssemos uma reportagem questionando a falta de Defensoria
Pública em Arcos. Ele destacou: “A nossa Constituição [...],
artigo 5°, inciso 74, diz que nós temos direito a um advogado.
Arcos já teria que ter uma Defensoria Pública, porque eu penso,
que com um pouco do esforço das nossas autoridades, a gente
conseguiria uma Defensoria Pública”.
Página 03.

Combate aos pelos
indesejáveis, tratamento de
manchas e outras indicações
No espaço da Clínica Evoluir desta edição, Drª Sílvia Teixeira
informa sobre a Luz Intensa Pulsada: Adéna, que é considerada
a melhor luz pulsada do mundo, segundo a profissional, por utilizar um equipamento de alta tecnologia. Algumas indicações são
as seguintes: permite eliminar de forma duradoura pelos indesejáveis, sinais de envelhecimento (rugas) e proporciona ótimos
tratamentos de manchas pigmentares, sardas, linhas de expressões, vasinhos superficiais das pernas.
Página 11.

