Aprenda os truques
para ter unhas
saudáveis e
perfeitas. Página
07 (Revitha
Cosméticos).
07/10 - 17/28º C

08/10 - 17/30º C

09/10 - 18/31ºC

Predomínio de sol, apenas com
pouca variação de nuvens

Predomínio de sol, apenas com
pouca variação de nuvens

Predomínio de sol, apenas com
pouca variação de nuvens

Colheita: mandioca, feijão e milho

07/10 - Dia do Compositor Brasileiro
12/10 - Dia Dia das Crianças
12/10 - Dia de Nossa Senhora Aparecida

Queimadas urbanas acontecem
principalmente pela falta de
limpeza em terrenos

Minguante

07 de Outubro
0,5000%

08 de Outubro
0,5000%

09 de Outubro
0,5000%

Recuperando da APAC em
Arcos realiza o sonho de
conhecer o criador do método
Foto: Bruna Bastos

Em decorrência da estiagem dos últimos meses, o grande número de queimadas em Arcos e região tem se
destacado. Em entrevista ao Jornal CCO, o sargento Marco Aurélio do Couto, comandante na Polícia Militar
Ambiental, deixou claro que uma das motivações para a prática é o fato dos proprietários não providenciarem
a limpeza dos terrenos. Página 07.

Moradores de Arcos vão para as ruas
em manifesto contra a falta de água
Em manifesto contra a escassez de
água devido à falta de planejamento
da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), cerca de 20 pessoas se reuniram na praça Floriano
Peixoto e em frente à Prefeitura de
Arcos, no dia 29 de setembro. Em
entrevista ao Jornal CCO, uma moradora do bairro Jardim Canadá relatou
que a residência dela já ficou até 19
dias sem abastecimento de água. Uma
moradora do bairro Eldorado, que tem
os pais acamados, precisa ficar buscando água e esquentando para poder dar banho neles. Página 12.

A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) é uma entidade dedicada à recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade. Foi criada em 1974, em São José
dos Campos/SP, por um grupo de pessoas lideradas
pelo advogado Mário Ottoboni. Estatísticas recentes
mostram que, na APAC, aproximadamente 75% se
recuperam e apenas 25% reincidem ao crime. Ao produzir uma reportagem sobre os trabalhos desenvolvidos em Arcos, o CCO recebeu, por e-mail, cópia do
depoimento manuscrito do recuperando Willian Pereira da Silva, preso há três anos e seis meses. Ele faz
parte do grupo teatral da entidade, que se apresentou
em São João Del Rei durante o 8º Congresso Mundial
das APACs. Na ocasião, Willian realizou o sonho de
conhecer o criador do “Método APAC”, o advogado
Mário Ottoboni (foto). Página.10..

