1°/12 - 19/25º C

02/12 - 19/28º C

03/12 - 18/28º C

Sol, alternando com pancadas
de chuva e possíveis trovoadas

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Tempo nublado, com
algumas aberturas de sol

Colheita: batata doce, abóbora japonesa, maracujá, cereja, ameixa

Briga pela classificação
para a semifinal do
muncipal está acirrada.
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01/12 - Dia Internacional da Luta contra a AIDS
03/12 - Dia Internacional do Portador de Deficiência

1° de dezembro
0,5000%

Nova

02 de dezembro 03 de dezembro
0,5000%
0,5000%

Em dois meses Arcos
teve 55 casos prováveis
de Dengue
Do início do mês de outubro
até esta última sexta-feira, dia
30, surgiram 55 casos prováveis de dengue em Arcos. De
acordo com o coordenador
de endemias, Tiago Carvalho
de Oliveira, sete casos já foram confirmados e 15 estão
sob análise. Segundo ele,
caso não haja a contribuição
da população no combate ao
mosquito Aedes Aegypti,
existe um grande risco para o
surgimento de uma epidemia.
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Prefeitura em parceria com a ACE/
CDL realizará ‘Natal Luz e Magia’
Está previsto para ser iniciado
no dia 08 de dezembro o ‘Natal
Luz e Magia’, que é um projeto
para as comemorações de Natal, que será realizado pela Prefeitura Municipal em parceria
com a ACE/CDL de Arcos. A

primeira programação do projeto, a Parada Natalina, onde será
criado o ‘Recanto Natalino’ no
centro da cidade. Também será
feita a iluminação de Natal na
Avenida Magalhães Pinto, na
Avenida Governador Valadares

e na Praça Floriano Peixoto. De
acordo com a Assessoria de
Comunicação da Prefeitura de
Arcos, está previsto o gasto de
R$40 mil com a compra dos
materiais para a decoração.
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DOAÇÕES DE NATAL

Famílias carentes necessitam
de presentes e de afeto. Página 11.
Centenário de
nascimento de
Geraldo Zuquim
Amorim

Em homenagem aos 100 anos do nascimento de Geraldo Zuquim Amorim, que
nasceu em 1.918, seu filho Sérgio Zuquim
escreveu uma breve história de sua vida.
Geraldo foi um homem muito conhecido
e estimado na cidade de Arcos. Como
amante de esportes, foi um dos fundadores do clube Associação Atlética Arcoense e o 1° Presidente da Diretoria Executiva do clube. Página 06.

