Rota do 2º
Festival
Gastronômico e
Cultural começa
nesta terça-feira,
dia 1º. Página 07.
29/07 - 15/22º C

30/07 - 16/23º C

Predomínio de sol, apenas
Predomínio de sol, apenas
com pouca variação de nuvens com pouca variação de nuvens

31/07 - 14/23ºC
Céu claro, com predomínio
de sol ao longo do dia

Plantio: Acelga, cenoura, ervilha, mostarda
Colheita: Beringela, beterraba, cebola, cenoura

30/07 - Dia Internacional da Amizade
03/08 - Dia do Capoeirista

Incêndio na rua Capitão José
Apolinário deixa vítima fatal
Uma residência situada
na rua Capitão José
Apolinário foi tomada
pelas chamas na
madrugada do último
domingo, 23. Na casa
moravam uma senhora
de 93 anos, Nicésia
Cardoso de Oliveira, e
o filho dela, Antônio
José Cardoso (59),
que estavam no local
no momento do
acidente. Dona Nicésia
morreu na madrugada
da última
quinta-feira.
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Nova sede do Sicoob União Centro Oeste
será construída em área de 2 mil m²
A equipe do Sicoob União Centro recepcionou convidados
com um café da manhã especial, na última quarta-feira (26),
em comemoração ao lança-

mento da Pedra Fundamental
da construção da nova sede
própria da cooperativa. Devido o crescimento do número de
associados, a atual sede tornou-

se pequena. O prédio será
construído ao lado do atual, na
rua São Geraldo, em um terreno de 2 mil m².
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Nova

1º de Agosto
0,5626%

02 de Agosto
0,5889%

03 de Agosto
0,6280%

Arcos Clube comemora 50 anos
com homenagens aos fundadores,
ex-presidentes e funcionários
Em comemoração ao Jubileu de Ouro do Arcos Clube, sóciosfundadores, ex-presidentes e colaboradores foram homenageados pela atual diretoria, presidida por Hailton Mori. O evento foi
realizado no dia 21 de julho, no salão superior do clube.
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Dia de Cooperar do Sicoob
Arcomcredi arrecada mais
de R$19 mil em evento
No dia18 de julho, a diretoria do Sicoob Arcomcredi juntamente com colaboradores entregaram para o presidente do Asilo
Lar Pousada dos Berto a doação de mais de 19 mil reais.
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Um pouco da história
da avenida
Magalhães Pinto
O Jornal CCO dá sequência à série de reportagens que relatam
histórias das ruas da cidade de Arcos. Hoje contamos um pouco da história da avenida Magalhães Pinto, que leva o nome do
político José Magalhães Pinto. Em entrevista ao CCO, o comerciante Nelson Pinto da Cunha relembra como era a avenida
há 54 anos. Página 09.

