Veja o que foi
notícia na
edição 855 do
CCO, em junho
de 2005.
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14/05 - 14/26º C

15/05 - 18/25º C

16/05 - 16/24ºC

Plantio: Acelga, agrião, cenoura, ervilha anã

Predomínio de sol, apenas com
pouca variação de nuvens

Sol alternando com pancadas de
chuvas e possíveis trovoadas

Sol alternando com pancadas de
chuvas e possíveis trovoadas

14/05 - Hoje - Dia das Mães

Colheita: Agrião, aipo, alface, feijão verde

15/05 - Dia do Assistente Social

Arcos voltará a
ter 9 vereadores
a partir de 2021
DIA DAS MÃES

Filhos de Dona Afonsina preservam
valores e dão exemplo sobre como
tratar uma mãe
Cuidar dos pais e tratá-los
com carinho e respeito, assim como os avós e idosos
em geral, deveria ser algo
comum. No entanto, essa
não é a realidade em todas
as famílias. Já na casa de
Dona Afonsina Rodrigues,
mãe de 10 filhos, moradora da região central de Arcos, todo dia é “Dia das
Mães”. Ela é cercada de
mimos, cuidados e afeto.
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ARCOS CLUBE 50 ANOS

Mais de 190 inscritos participam do
1º Campeonato de Natação da
gestão 2017/2018
O Arcos Clube ficou ainda mais movimentado no
último domingo, 7, quando aconteceu o 1º Campeonato de Natação da
gestão 2017/2018. Além
da competição, o evento
foi também uma oportu-

nidade de lazer e confraternização entre os participantes, de 3 a 60 anos
de idade. A iniciativa, que
está inserida nas comemorações dos 50 anos da
Sociedade Recreativa de
Arcos, atraiu 192 inscri-

tos, sendo 145 de Arcos
e 47 de Pains e Lagoa da
Prata. Mateus Teixeira,
de 13 anos, e Larissa Paiva (8), alunos do Arcos
Clube, foram campeões
no estilo Nado Livre.
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Cheia

14 de Maio
0,5028%

15 de Maio
0,5028%

16 de Maio
0,5303%

Em 2010, quando Arcos tinha nove vereadores, a então Mesa
Diretora da Câmara apresentou a Resolução que previa o aumento do número de cadeiras para 13, aprovada por unanimidade. Desde então, eleitores de Arcos lutam contra a medida.
O primeiro abaixo-assinado teve mais de seis mil assinaturas.
Ao que tudo indica, desta vez o anseio popular será atendido.
Na última segunda-feira (8), o Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal que sugere a redução para nove foi aprovado
em primeira votação, por unanimidade. A segunda votação será
dia 22 de maio. De acordo com informações da Assessoria de
Comunicação da Câmara, todos vão manter a decisão.
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Primeira fisiculturista arcoense
conquista campeonato mineiro
na categoria Figure
Michelly Maria Gonçalves venceu o Campeonato Mineiro Bodybuilding 2017, na
categoria Figure, dia 30 de abril. A atleta, que é arcoense, concedeu entrevista ao
CCO e falou sobre superação. Michelly era obesa. Página 11.

Governo pede apoio da CSN para transferência
do pátio de manobras da ferrovia
Representantes do Governo Municipal e da
VLI se reuniram com
uma equipe da CSN, na
última quinta-feira, 11,
para uma conversa sobre a transferência do
pátio de manobras da
ferrovia da zona urbana para a rural. Segundo o gerente da CSN,
Edinaldo Gomes, a empresa está aberta a participar do projeto. Edinaldo solicitou à VLI e
à Prefeitura que apresente, na próxima reunião, um projeto conceitual para que o diálogo possa avançar entre as organizações. A
matéria foi enviada ao
CCO pela Assessoria
de Comunicação da
Prefeitura.
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