24/03 - 18/27º C

25/03- 17/27º C

26/03 - 16/28ºC

Sol, alternando com chuva em
forma de pancada rápida e isolada

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Predomínio de sol, apenas
com pouca cariação de nuvens

Colheita: Abacate, Figo, Goiaba, Quiabo, Inhame, Berinjela, Mandioca

25/03 - Domingo de Ramos
27/03 - Dia do Circo
30/03 - Sexta-feira Santa

Elas emocionaram os
brasileiros no último
domingo
Boa parte da população de Arcos ficou de frente da TV, durante o programa “Hora do Faro” no último
domingo (18). Os telespectadores aguardavam, ansiosos, pela reportagem das cantoras de Arcos. Elas
orgulharam os arcoenses, representando, de forma simbólica, todos os garis do Brasil. Página 18.

Número de casos
prováveis de dengue
em Arcos sobe
para 27
No Boletim Epidemiológico divulgado na última segunda-feira (19),
pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, estão registrados 27 casos prováveis de dengue em Arcos neste ano. São seis
novos casos em relação ao boletim do dia 12 de março, no qual
constam 21 casos prováveis (casos confirmados + suspeitos).

A charmosa ‘Esquina
do Pecado’ e suas
histórias
O CCO produziu mais uma reportagem referente à “Memória de
Arcos”. Desta vez a história é sobre a famosa “Esquina do Pecado” – cruzamento entre a Rua dos
Passos e a rua “Augusto Lara”,
região central. O local foi ponto
de encontro de pessoas de várias
gerações. Atualmente, o pessoal
se reúne no “Bar do Beto”.
Página 05.

Comida de Buteco em
prol dos “Pequeninos
de Deus”
O Arcos Clube vai sediar o evento 1º Comida de Buteco, dia 27
de abril, a partir das 19h30.Tratase de uma ação em benefício da
entidade “Os Pequeninos de
Deus”, dirigida pelo padre Luciano Pires. O ingresso custa
R$30,00 e pode ser adquirido na
Secretaria do clube e com seus
diretores; e também na creche
Sem Fronteiras e voluntários.

Domingo de Ramos: dia de relembrar a entrada
de Jesus em Jerusalém. Página 03.

Cheia

24 de Março
0,5000%

25 de Março
0,5000%

26 de Março
0,5000%

