A boa notícia
de Deus para
os homens
O pastor Héder Henrique inicia, em sua coluna na página
2, o artigo: "A mensagem do
Cristianismo". "O Evangelho
é a boa-nova de Deus para o
homem pecador e caído”.

02/10 - 20/32º C

03/10 - 18/31º C

04/10 - 17/30º C

05/10 - 19/32º C

Sol e nuvens. Pancadas de
chuva

Sol e nuvens. Pancadas de
chuva

Sol e nuvens. Pancadas de
chuva

Sol o dia todo, sem nuvens no céu.
Noite de tempo aberto

Acerola, banana prata, caju, laranja lima

03/10 - Dia Mundial do Dentista
05/10 - Dia Mundial dos Professores

Quarto Minguante

Executivo propõe orçamento
de R$148 milhões para 2022
Quatro recuperandos da APAC
em Arcos cursam ensino superior
A APAC (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado), unidade de Arcos, oferece diversos tipos de ativida-

des para recuperação e reintegração dos presos. O método
propõe o aprendizado, ensina
profissões, estimula a espiritu-

Conheça o propósito mais
importante da SSVP
e colabore
O CCO ouviu dois integrantes da Sociedade São Vicente de Paulo, que falaram
sobre as diversas iniciativas
promovidas pela entidade,
além das doações de cestas
básicas. A vice-presidente
do Conselho Central de Arcos da SSVP, Imaculada
Conceição Neves, disse ao

CCO que são realizadas
ações com a finalidade de
ajudar as pessoas a saírem
da situação de pobreza e a
caminharem sozinhas.
"Ofertamos cursos de qualificação e fazemos parcerias para tentar ajudar essas famílias a caminharem
sozinhas". Página 12.

alidade e conecta os presos
com a família. Hoje, já são quatro recuperandos fazendo faculdade e um, pós-graduação.

Nem toda
mulher precisa
de TRH
O médico endocrinologista e
metabologista Tarcísio Silva
escreve, nesta edição, sobre
reposição hormonal na menopausa. Quais são os riscos e benefícios? Quando
está indicada a reposição de
hormônios? Essas e outras
questões são respondidas na
página 02.

Os Projetos de Leis Complementares de autoria do Executivo,
para criação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei
Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2022, assim como
o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022/2025 - todos
da Administração Pública Municipal/Prefeitura de Arcos - foram assinados pelo prefeito Claudenir Melo em 30 de agosto e
protocolizados na Câmara no final de agosto. A entrada desses
Projetos na Câmara ocorreu na reunião do dia 8 de setembro,
para apreciação e votação. Até o dia de fechamento desta edição impressa, tarde de 30 de setembro, ainda não haviam sido
votados, estando dentro do tempo hábil. O PL Complementar
021/2021 estima a Receita e fixa a Despesa do Município para
o exercício 2022, com base no disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o próximo ano, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus Fundos,
Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta
e Indireta. O valor é estimado em R$ 148 milhões. Ainda haverá
a apreciação e votação no Legislativo Municipal. Leia detalhes
sobre os projetos nas páginas 03 e 07.

Notícias de Iguatama
Recursos para o Hospital de Iguatama, realização de ultrassom,
capacitação de servidores e aulas gratuitas de dança são alguns
dos destaques desta semana em Iguatama. Página 09.

