Novo golpe
do PIX
Leia na coluna do
Dr. Cayo Freitas.
Página 02.
09/10 - 20/32º C

10/10 - 18/31º C

11/10 - 17/30º C

12/10 - 19/32º C

Sol e nuvens. Pancadas de
chuva

Sol e nuvens. Chuvas
rápidas

Sol e nuvens. Nublado e
com chuva

Sol com nuvens. Chuvas
rápidas

Acerola, banana prata, caju, laranja lima

Variação do preço da gasolina
entre postos de Arcos é de 6%
O litro do combustível está acima de R$6, chegando a R$ 7
em algumas localidades do
país; em Arcos, a variação é
de R$6,25 a R$6,62.
Aumento na demanda devido

à reabertura da economia em
sequência à vacinação contra
Covid; restrição da oferta; dólar alto e elevação dos preços
de biocombustíveis são alguns
fatores apresentados em re-

portagem da BBC News, para
justificar a elevação do preço
da gasolina. Veja, ainda, o que
é mencionado sobre o ICMS
(imposto estadual). Página 05.

Bênçãos recebidas por intercessão
de Nossa Senhora Aparecida
A data 12 de outubro é dedicada a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Tudo
começou em outubro de 1717,
quando três pescadores encontraram uma imagem de Nossa

Senhora no rio Paraíba do Sul,
estado de São Paulo. A história de fé e devoção se espalhou pelo país desde então e a
imagem se tornou mais uma
referência à Mãe de Jesus,

com registros de milagres. A arcoense Marli Perpétua contou
ao CCO sua história de devoção e as bênçãos recebidas pela
intercessão de Nossa Senhora
Aparecida. Página 12.

Transplante de coração: conheça as
histórias de dois moradores de Arcos
Dia 27 de setembro foi comemorado o Dia Nacional da
Doação de Órgãos. A data
foi instituída pela Lei nº

11.584/2.007 e propõe a
conscientização sobre a relevância do tema. O CCO
entrevistou dois arcoeneses

que receberam órgãos. Eles
falam sobre suas trajetórias
antes e depois do transplante. Página 10.

10/10 - Dia Mundial da Saúde Mental
15/10 - Dia do Professor

Nova

ÍDOLOS DO ESPORTE ARCOENSE

O "Xerife" dos
gramados arcoenses
Considerado em pesquisa "o
melhor zagueiro de todos os
tempos em Arcos", Eduardo foi
campeão por onde passou nos
gramados da cidade. Ganhou
o apelido de Xerife, conquistou
títulos e fez história nos três
maiores times da cidade. Conheça a trajetória desse icônico zagueiro da história de Arcos. Página 09.

Veto do prefeito
é derrubado pela Câmara
Com o objetivo de combater a evasão escolar, desinformação e doenças, o projeto chegou a ser vetado pelo prefeito, mas teve o veto
derrubado por 9 votos a 0 na Câmara Municipal de Arcos. Saiba mais
sobre a lei de que visa à distribuição de absorventes, gratuitamente,
às mulheres em vulnerabilidade econômica. Página 03.

