ACE e CDL
irão sortear
carro 0 km .
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02/09 - 12/29º C

03/09 - 10/28º C

04/09 - 09/28ºC

Céu claro, com predomínio
de sol ao longo do dia

Céu claro, com predomínio
de sol ao longo do dia

Céu claro, com predomínio
de sol ao longo do dia

03/09 - Dia do Biólogo
07/09 - Dia da Independência do Brasil
08/09 - Dia Mundial da Alfabetização

Colheita: cebolas, feijão e milho

7 de setembro em Arcos será
comemorado com 1° Sarau da
Independência
A Secretaria Municipal de
Educação (SEMED) realizará
o 1° Sarau da Independência,
em substituição ao tradicional
desfile cívico de 7 de setembro.
O evento contará com apresentações de música, dança e
arte, feitas por estudantes de
20 escolas públicas e particulares, na praça Floriano Peixoto, a partir das 17 horas.
Segundo a educadora Célia
Marafelli (Téia Marafelli), coordenadora de ensino e respon-

sável pelas escolas de tempo
integral, cada escola terá 10
minutos para fazer uma apresentação relacionada ao Dia da
Independência. Ela destaca que
é uma oportunidade para escolas que antes não participavam
do desfile cívico. “Muitas que
não participavam do desfile vão
participar conosco deste sarau,
porque gostaram da ideia. No
desfile os alunos ficam muito
expostos ao sol e tem toda
aquela espera; já no sarau,
como ele é ao entardecer, é

melhor para os alunos participarem do evento”, explicou.
De acordo com informações
do site Litereart Brasil, o Sarau (do latim seránus, relativo
ao entardecer) é um evento cultural ou musical em que as pessoas se encontram para se manifestarem artisticamente. Um
Sarau pode envolver dança,
poesia, leitura, música acústica
e também outras formas de arte
como pintura e teatro. Esse
tipo de evento era comum no
século XIX.

Cheia

02 de Setembro 03 de Setembro
0,5321%
0,5426%

04 de Setembro
0,5181%

SUPERAÇÃO

Jovair da Silva supera
deficiência e trabalha há
mais de 25 anos
Jovair Alfredo da Silva, de 64
anos, servidor municipal concursado, é o responsável pela
preservação e limpeza dos banheiros públicos localizados na
praça Floriano Peixoto, durante o dia. Aos 8 anos de idade
ele foi diagnosticado com osteomielite, isso fez com que sua
perna esquerda ficasse 35 cm
menor que a direita e seus pés
ficassem atrofiados. Há mais de
25 anos ele supera as barreiras
e segue trabalhando.
Página 10.

Copasa: obras de implantação da nova Lei concede isenção de IPTU
a portadores de doenças
captação em Arcos estão previstas graves
para 2018
A Lei Municipal n°2.779, proposta pelo ex-vereador Halph CarA Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado
de Minas Gerais (ARSAE) encaminhou ao prefeito o Ofício 523/17, prevendo para 2018 a conclusão
da ampliação da capacidade de produção da Copasa em Arcos. No dia 24 de agosto, a Prefeitura
recebeu correspondência assinada pelo diretor geral da ARSAE-MG informado que a Copasa está
efetivando ações que visam possibilitar o início das obras de implantação da nova captação (rio Candongas) para o sistema. As obras estão planejadas para início em janeiro de 2018. Página 11.

valho (atual vice-prefeito), concede isenção do IPTU sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de doenças consideradas graves, ou que tenham dependentes nesta condição. Câncer,
hanseníase, esclerose múltipla, doença de Parkinson e cegueira
fazem parte da lista de doenças citadas nessa Lei. Veja como
proceder para garantir o benefício. Página 03.

