31/03 - 17/26º C

1º/04 - 16/27º C

02/04 - 18/28ºC

Tempo nublado, com
algumas aberturas de sol

Tempo nublado, com
algumas aberturas de sol

Sol, alternando com pancadas
de chuva e possíveis trovoadas

Colheita: Abacate, Banana, Tangerina, Chuchu, Inhame, Gengibre,
Mandioca

1º/04 - Páscoa
02/04 - Dia Mundial de Concientização do Autismo
04/04 - Dia Nacional do Parkinsoniano

Pronatec recebe 160
pré-matrículas de
moradores de Arcos

Cheia

31 de Março
0,5000%

1° de Abril
0,5000%

02 de Abril
0,5000%

Católicos relembram a Páscoa
do Senhor: passagem da morte
para a vida
Fotos: Toninho Claret

No início deste mês o CCO noticiou que o saldo de empregos em Arcos, no ano de 2017, foi negativo, com
redução de 149 postos de emprego. Em janeiro, o governo municipal já havia divulgado a abertura de
inscrições gratuitas para 73 cursos online em várias áreas, por meio do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) - “Oferta Voluntária”. Foram feitas mais de 160 pré-matrículas, em
vários cursos, a exemplo de Auxiliar de Saúde Bucal, Assistente de controle de Qualidade, Recepcionista
em Serviços de Saúde, Assistente de Recursos Humanos, Balconista de Farmácia e Agente Comunitário
de Saúde. Página 07.

Abaixo-assinado referente à “curva da
morte” precisa de 30 mil assinaturas
O alto índice de acidentes com
vítimas fatais na BR-354, no trecho compreendido entre as cidades de Formiga e Arcos, principalmente na região do Córrego
das Almas e na “curva da morte”, preocupa a população. Um

“abaixo-assinado” cobra melhorias nessas localidades. A iniciativa é do vereador Luiz Henrique
Sabino Messias. O documento
deverá ser encaminhado ao
DNIT (Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transpor-

tes), no início do mês de maio.
Uma cópia deverá ser encaminhada ao Ministério Público Federal, assim que tiver 30 mil assinaturas. Informe-se e assine.
Página 10.

Como encerramento da Semana Santa, dia 1° de abril será celebrado o Domingo de Páscoa. A data relembra a ressurreição de Jesus
Cristo após Sua morte de Cruz. No Sábado Santo acontecem as
celebrações de vigília para a ressurreição de Cristo. Veja a programação em todas as paróquias de Arcos e na Creche Os Pequeninos
(Padre Luciano Pires). Página 13.

Rede de ensino Futura trará para
Arcos cursos de graduação, pós
e EJA EAD. Página 10.

