07/07 - 13/26º C

08/07 - 13/26º C

09/07 - 14/27ºC

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens

Colheita: Cará, Chicórea, Couve Flor, Alcachofra, Tangerina e Uva

12/07 - Dia do Engenheiro Florestal
13/07 - Dia do Cantor

Nova

07 de Julho
0,5000%

08 de Julho
0,5000%

09 de Julho
0,5000%

Celebrações em devoção à
Inaugurada a nova sede da
Delegacia Regional em Formiga padroeira de Arcos começam
A nova sede da 4ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Formiga foi
inaugurada na manhã da
última quinta-feira (5).
Foi construída em uma
área de 1.500 m², nas proximidades do campo de
futebol do Unifor-MG, no
bairro Del Rey.
O delegado Irineu Coelho Filho, que está à
frente da delegacia há
três anos e meio, falou
sobre a satisfação de
inaugurar a nova sede e
destacou as dificuldades
enfrentadas ao longo desses anos.
Dr. Irineu frisou a importância do apoio recebido por parte da administração municipal e mencionou também a aprovação do Estado. O delegado foi agraciado com
uma placa em reconhecimento a seu trabalho à
frente da delegacia e destacou que a homenagem
era extensiva a todos que
trabalham na delegacia e,
igualmente,à população
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hoje
A partir de hoje (7), a paróquia Nossa Senhora
do Carmo, em Arcos,
inicia a novena que será
encerrada no dia da padroeira, 16 de julho. A
celebração deste sábado
será às 18 horas, na igreja matriz, com novena e
missa. Veja a programação completa. Pág. 07.

de Formiga e região. Ele
agradeceu aos delegados,
peritos, escrivães, servidores da delegacia e estagiários que juntamente
a ele tomaram a frente
das iniciativas.
O prefeito Eugênio
Vilela destacou a importância da parceria da Prefeitura para que se viabilizasse essa mudança.
“O
empreendedor
construiu esse espaço
sem ter a certeza de que
o Estado iria autorizar
essa mudança. Falei ao

delegado que iríamos
apoiá-lo, tão logo in
loco, constatei as condições precárias que a
antiga sede oferecia”.
A Delegacia Regional
atende a 11 cidades e conta com cerca de 50 funcionários. Dispõe de um
delegado regional, seis na
sede em Formiga e mais
três nas comarcas que a
compõem.
Síntese da reportagem de
Gleiton Arantes/Portal Últimas
Notícias
www.ultimasnoticias.inf.br.

“Idosos e o
quartinho dos
fundos”. Pág. 02.
Hoje é a final
da Copa Arcos
de 2018
Página 14.

Acontece em Arcos o 3º Festival
Gastronômico e Cultural
Se você tem o hábito de
sair para jantar, aproveite
a oportunidade e vá aos
restaurantes, bares e lanchonetes que estão participando do 3º Festival
Gastronômico e Cultural

de Arcos. Em 2016 houve seis participantes; em
2017 foram nove e neste
ano são 14. A iniciativa é
da ACE (Associação Comercial e Empresarial de
Arcos), da CDL (Câma-

ra de Dirigentes Lojistas)
e do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas). O
Festival começou no dia 26
de junho. Veja a agenda
na página 03.

XXI Romaria das Águas e da Terra de
Minas Gerais. Página 10.

Flashes da “Fera” Junina do Colégio
Losango em Arcos. Página 12.

