19/05 - 16/27º C

20/05 - 12/22º C

21/05 - 07/22ºC

Sol, alternando com pancadas
de chuva e possíveis trovoadas

Tempo nublado, com
algumas aberturas de sol

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Arcos Clube
realiza evento em
comemoração ao
Dia das Mães
No último dia 11, foi realizado
no Arcos Clube um evento
para os associados em celebração ao Dia das Mães. A cerimônia contou com apresentações das alunas de balé da professora Bruna Couto e com o
show dos renomados cantores
Lorena Pimentel e Gabriel
Melo. A realização do evento
reforça o comprometimento do
Arcos Clube em proporcionar
atividades de lazer, entretenimento e cultura para seus sócios. Página 14.

Artigos da Semana
Nesta semana, Dr. Tarcísio
Narcísio Silva traz em seu artigo as informações sobre o
câncer de tireoide. Wanderlei
Paula de Brito apresenta a terceira parte da série de textos
em homenagem ao Dia das
Mães. O fisioterapeuta Felipe
Vieira, da Clínica Evoluir, fala
sobre a DTM (Disfunção
Temporomandibular).

Colheita: Agrião, Mostarda, Mandioca, Cará, Tangerina, Carambola, Pera

19/05 - Dia do Defensor Público
20/05 - Dia do Pedagogo

Crescente

Médicos dos PSFs têm que cumprir
jornada de 8 horas diárias

19 de Maio
0,5000%

20 de Maio
0,5000%

21 de Maio
0,5000%

‘Guardador de Palavras
da Gabi’ será lançado
em evento na UFSJ

Cinco já pediram demissão; as unidades dos bairros Olaria
e Santo Antônio, em Arcos, estavam sem médico
Diante de uma denúncia, foi
apurado pela Promotoria de
Justiça em Arcos que os médicos das Unidades Básicas
de Saúde (UBSs)/Programas
de Saúde da Família (PSFs)
no Município não estavam

cumprindo a jornada para a
qual foram contratados: 40
horas semanais [oito horas
diárias]. No Despacho da
Promotoria, com data de 17
de agosto de 2017, é relatado que “alguns sequer marca-

vam seus horários de entrada
e saída; outros trabalhavam
três, quatro ou cinco horas
por dia”.
Leia a reportagem completa na página 03.

Foto: @sergioluizcastro

‘MEMÓRIAS DE UM JOVEM CENTENÁRIO’

A história de um dos médicos
mais queridos em Arcos
Ele está com 96 anos, bem de saúde, charmoso e bem-humorado. Ainda gosta de contar piadas. O médico Odilon Chagas de
Carvalho fez parte da vida dos arcoenses nas décadas de 1950,
1960 e início da década de 1970. Se você nasceu nos “anos
1970”, deve ter ouvido histórias de seus pais e avós sobre ele.
Dr. Odilon chegava a atravessar rios a cavalo, mesmo quando
havia enchentes, para cuidar de pacientes da zona rural. No
livro Memórias de um Jovem Centenário, ele conta experiências que viveu em Arcos, algumas “trágicas” e outras bem divertidas. Página 09.

Gabriella Beatrice Franco Soraggi (Gabi) é arcoense. Hoje
está com 11 anos e mora em
Cianorte, no Paraná. O livro
Guardador de Palavras da Gabi
traz as reflexões da garota referentes ao período em que ela
tinha entre 2 a 4 anos e meio
de idade. A autora é a jornalista Aida Franco de Lima, natural de Cianorte (Paraná), doutora em Comunicação e Semiótica, mãe da Gabi. O livro é
um dos aprovados para lançamento na programação do 30º
Inverno Cultural UFSJ (Universidade Federal de São João
Del-Rei), no período de 21 a
29 de julho. Página 11.

