Haitianos que
moram em Arcos
agradecem pelos
gestos de
solidariedade e
falam do sonho de
reunir a família.
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09/09 - 14/29º C

10/09 - 15/28º C

Predomínio de sol, apenas
Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens com pouca variação de nuvens

11/09 - 15/30ºC
Céu claro, com predomínio
de sol ao longo do dia

Colheita: cebolas, feijão e milho

09/09 - Dia do Administrador
09/09 - Dia do Médico Veterinário
13/09 - Dia do Agrônomo

Justiça determina prazo para
que a Copasa se manifeste
Diante da solicitação do
Governo Municipal ao Judiciário, de cumprimento de liminar
que determina a execução de
multa diária no valor de R$ 20
mil à Copasa, por falta de abastecimento de água no município, a Justiça determinou o prazo de 15 dias para que a mesma se manifeste. Após apresentação de manifestação, haverá nova análise pelo poder
Judiciário. (Essas informações
foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, no dia 5 de setembro).
Leia uma síntese da decisão
da juíza Marina Sena: “[...]
Determino que a parte requerida se abstenha de interrom-

per/suspender o fornecimento
de água e que, em caso de dificuldade técnica, disponibilize
caminhões de água potável
(“caminhões pipa”) para abastecimento da população atingida do Município de Arcos. Em
caso de novo descumprimento
[da ordem judicial], o Município deverá providenciar cotação de caminhões de abastecimento e apresentar planilha da
quantidade necessária para
abastecimento semanal da população atingida pela interrupção/suspensão do fornecimento de água, para fins de execução forçada da obrigação de
fazer, com possibilidade de
penhora on line para garantia

do pagamento dos caminhões
de abastecimento de água [...].
Em relação ao descumprimento já relatado, concedo o prazo
de 05 dias para juntada de planilha de débito pelo Município.
Após, intime-se o réu para manifestar-se em 15 dias. Oficiese ao MP para que adote as
providências necessárias, caso
entenda pela prática de ato de
improbidade administrativa pelo
diretor/superintendente da COPASA. [...] Concedo à parte
autora o prazo de 10 dias para
delimitar a prova pericial requerida, identificando a(s)
especialidade(s) técnica(s) do
perito. Após conclusos para
decisão e saneamento”.

Sociedade São Vicente de Paulo
realiza ‘2° Churrascão Vicentino’
No dia 16 de setembro a Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP) irá realizar o “2° Churrascão
Vicentino”. O evento beneficente em prol das obras da SSVP de Arcos acontecerá a partir das 16h, no
pátio da Trezena (Igreja Santo Antônio), com a entrada no valor de R$20,00. Terá música ao vivo, 6h
com open food (churrasco e acompanhamentos), venda de bebidas e serviço de garçom. Os ingressos
estão sendo vendidos na Revista e Cia, na sede da entidade e pelos vicentinos. Para obter mais informações,
ligue: (37) 3351-4817.

Minguante

09 de Setembro 10 de Setembro
0,5089%
0,5000%

11 de Setembro
0,5000%

Donizet Bernardes
divulga os trabalhos
realizados na
Câmara
Em entrevista ao CCO, o
vereador Donizetti Bernardes
disse que está investindo em
projetos culturais e sociais, com
a finalidade de melhorar a
qualidade de vida em Arcos.
“Eu optei por trabalhar com o
lado intelectual, ajudando as
pessoas a evoluírem”, diz o
vereador. Ele acredita que essa
é uma das maneiras de reduzir
a criminalidade e evitar o
‘caminho do mal’. Informe-se
sobre os projetos idealizados
por ele. Veja, ainda, as
indicações que o edil fez ao
Executivo.
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