Festival
Gastronômico e Cultural
de Arcos
termina hoje.
Página 06.
19/08 - 15/31º C

20/08 - 16/33º C

Predomínio de sol, apenas
Tempo nublado, com algumas
com pouca variação de nuvens aberturas de sol

21/08 - 15/23ºC
Tempo nublado, com algumas
aberturas de sol

Colheita: cebolas e batatas

19/08 - Dia Mundial da Fotografia
22/08 - Dia do Folclore
25/08 - Dia do Soldado

Nova

19 de Agosto
0,5717%

20 de Agosto
0,5504%

21 de Agosto
0,5195%

Arcos perde mais de R$1,2 milhão na receita
em comparação ao 1º semestre de 2016
Receita de 2017 poderá ser 3% abaixo dos R$104 milhões previstos

Santa Casa de Arcos está
em débito com médicos
Apenas três atendem de sobreaviso, quando seriam necessários quatro, no mínimo
A Santa Casa de Arcos enfrenta mais uma crise financeira. O déficit mensal supera os
R$130 mil. Médicos estão entre os credores. Mesmo diante da falta de capital, o geren-

te administrativo e financeiro
da unidade, Roberto Miranda,
afirma que a administração da
Santa Casa não dificulta nenhuma internação e nenhuma
transferência de pacientes do

Hospital São José. No entanto, existe um problema: apenas três médicos atendem de
sobreaviso na Santa Casa,
quando seriam necessários
quatro, no mínimo. Página 02.

Diretores de escolas de Arcos afirmam
que aulas estão sendo repostas em
virtude da greve
O Jornal CCO entrou em contato com os diretores das seis
escolas estaduais de Arcos para
saber se os dias de paralisação
– em virtude da greve iniciada

dia 15 de março e encerrada
depois de aproximadamente 22
dias – estão sendo repostos. Na
escola ‘José Geraldo de Melo’
a paralisação foi de apenas 10

dias e todas as aulas foram repostas, segundo a diretora. Os
diretores de outras três escolas
afirmaram que a reposição está
sendo feita. Página 12.

O secretário municipal de Fazenda, Ivan Fontes, concedeu
entrevista ao CCO no dia 7 de agosto

As Receitas do Município somaram mais de R$47 milhões no primeiro semestre de 2016. Em 2017, no mesmo período, houve queda de 2,66%, com arrecadação superior a R$46 milhões. A diferença é de aproximadamente R$1 milhão e 200 mil a menos. Esses
valores são referentes à arrecadação líquida, ou seja, o dinheiro
que fica no Município. Em 2016 estimou-se que a arrecadação na
cidade de Arcos para este ano de 2017 seria superior a R$104
milhões . No entanto, o atual secretário de Fazenda, Ivan Fontes,
acredita que esse valor será 3% abaixo do previsto. Página 14.

