10/02 - 20/28º C

11/02 - 20/29º C

12/02 - 19/28ºC

Sol alternando com pancadas
de chuva e possíveis trovoadas

Tempo nublado, com algumas
aberturas de sol

Tempo nublado, com algumas
aberturas de sol

Colheita: Repolho, Ameixa, Figo, Goiaba, Quiabo, Abórora e Batata Doce

Unopar, maior universidade
de EAD do Brasil, inaugura
polo em Arcos

13/02 - Carnaval
13/02 - Dia Mundial do Rádio
16/02 - Dia do Repórter

Nova

10 de Fevereiro
0,5000%

11 de Fevereiro
0,5000%

12 de Fevereiro
0,5000%

Arcos: 6 casos prováveis de
dengue em apenas um mês
O Boletim Epidemiológico de
Monitoramento dos casos de
Dengue, Chikungunya e Zika
Vírus – publicado pela Secretaria de Saúde do Estado de
Minas Gerais – divulgou na úl-

tima segunda-feira, 05, que no
mês de janeiro Arcos teve seis
casos prováveis (casos confirmados + suspeitos) de dengue.
A cidade de Oliveira, que tem
um número de habitantes apro-

ximado ao de Arcos (41.562),
até o momento não tem nenhum
caso. Lagoa da Prata, com mais
de 50 mil habitantes, está com
apenas dois.
Página 02.

Ivis Andrade toma posse na
presidência da ACE

Se um dos seus projetos para 2018 é fazer um curso superior
de qualidade, sem pagar muito por isso e sem precisar estar na
sala de aula todos os dias, isso já é possível em Arcos. Um
polo da Unopar Graduação Digital e Pós-graduação foi inaugurado na cidade no dia 29 de janeiro, na rua Ascânio Lima nº
3, esquina com avenida Dr. Olinto Fonseca, em frente ao Fórum. Informe-se. Página 11.

As diretorias da ACE e CDL (Associação Comercial e Empresarial de Arcos e Câmara de Dirigentes Lojistas), eleitas para o
triênio 2018/2020, tomaram posse na última terça-feira, 6, na
sede da entidade. O empresário Ivis Andrade é o presidente da
ACE e a empresária Neide Maximiano, que era presidente da
ACE e da CDL na gestão anterior, foi reeleita presidente da
CDL.
Dentre os convidados estavam o prefeito Denilson Teixeira; o
vice-prefeito Halph Carvalho e os presidentes das cooperativas
de crédito Sicoob União Centro-Oeste e Sicoob Arcomcredi,
respectivamente, Flávio Vaz e Rosalvo Cunha. As duas cooperativas investem em educação, como parceiras da EFG/Sebrae
(Escola de Formação Gerencial / Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas), que tem como mantenedora a
ACE/CDL. Página 06.

Quiropraxia é uma profissão que usa
várias técnicas somente manuais para
diagnosticar, tratar e prevenir dores
Se você sente dores na coluna lombar, tem hérnia de
disco e dor ciática, dores no pescoço, na cabeça, dores e tensão muscular ou tem restrições a movimentação, dentre outros incômodos, uma das indicações é
procurar um quiropraxista. A Quiropraxia é uma profissão na área de saúde que se dedica ao tratamento
de problemas do sistema neuro-esquelético, ou seja,
ao tratamento de problemas das articulações, dos músculos, tendões, nervos e outras estruturas, bem como
os efeitos dessas alterações sobre a saúde em geral,
através de técnicas manuais para diagnosticar, tratrar
e previnir dores. Ana Cláudia Oliveira é a única profissional bacharela em quiropraxia no Centro-Oeste
Mineiro. Página 14.

Em Arcos há 8 anos, Capitão
Bittencourt fala das conquistas e
de projetos para 2018
O total de crimes violentos
em Arcos diminuiu 45,6%
em 2017 em comparação a
2016. Um balanço da Polícia Militar em Arcos mostra
que em 2008 – ano anterior
à chegada do capitão Bittencourt – a PM em Arcos registrou 59 crimes violentos
na cidade. Já em 2009 o número caiu para 29. Sequencialmente, de 2010 a 2017,
o maior número foi 22 (apenas registros da PM), no ano
2016. Portanto, não houve
um regresso a 2008, quando foram 59. Leia a entrevista completa com o Capitão Bittencourt. Pág. 12.

