Coluna da
APAE
A APAE em Arcos inicia, nesta edição do
CCO, a divulgação quinzenal dos trabalhos realizados.
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30/09 - 19/22º C

1º/10 - 18/26º C

02/10 - 19/27ºC

Tempo fechado e chuvoso,
com possíveis trovoadas

Tempo fechado e chuvoso,
com possíveis trovoadas

Sol, alternado com pancadas de
chuva e possíveis trovoadas

Colheita: mandioca, feijão e milho

1 º/10 - Dia Nacional da Terceira Idade
1 º/10 - Dia do Vendedor
4/10 - Dia da Natureza

Prefeito solicita desconto
nas contas de água

Cheia

30 de Setembro 1° de Outubro
0,5000%
0,5000%

02 de Outubro
0,5000%

ACE/CDL
Investimentos e projetos
de sucesso marcam gestão
de Neide Maximiano

O assunto será discutido com a diretoria da Copasa, em reunião agendada para a próxima semana

O prefeito Denilson Teixeira solicitou descontos nos valores cobrados nas contas de água das
regiões onde o abastecimento está irregular. O as-

sunto será discutido com a diretoria da Copasa
(Companhia de Saneamento de Minas Gerais), em
reunião agendada para a próxima semana.
Em release divulgado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, foi argumentado que “a população está sendo duplamente penalizada, pela interrupção do abastecimento de água e pela cobrança
de um serviço que não recebeu”. O prefeito ressaltou que a situação de falta de água na cidade não
decorre apenas da estiagem. “É público e notório que
existe falha e falta de planejamento da Companhia.
O contrato não deveria ter sido renovado. No entanto, por causa disso, estamos buscando todas as
medidas para resolver essa situação. Não podemos
deixar a população sofrer duas vezes. Esse pedido
está sendo protocolado junto à diretoria geral da
Copasa, para que seja feito o desconto”. O Governo Municipal solicitou que haja remuneração somente quando houver a prestação efetiva do serviço.
O Executivo municipal também enviará para a Câmara um Projeto de Lei propondo a aplicação de
multas para consumidores que desperdiçarem água.

Estado de Emergência
Na última segunda-feira, 25, o Governo de Arcos decretou situação de emergência em toda a cidade, por meio do Decreto Municipal n° 4.585.
De acordo com release divulgado pela Assessoria
de Comunicação da Prefeitura, a escassez hídrica é
decorrente da estiagem agravada pela falta de planejamento e alternativas oferecidas pela Copasa.
Desse modo, a Administração Municipal determinou que fiquem requisitados administrativamente
todos os recursos hídricos particulares, como: poços artesianos e semiartesianos, cisternas, minas,
lagos, riachos, rios, cursos de água de qualquer porte
e locais semelhantes situados no município. Tam-

bém poderá ser necessário o uso dos imóveis urbanos ou rurais para o acesso à água, para extração, transporte e construção de barragens ou barraginhas.
De acordo com o Decreto, a Copasa será a responsável por localizar as fontes e seus proprietários. Em seguida deverá firmar um compromisso para
o uso da água e das instalações, garantindo ao requisitado acesso à quantidade de água necessária
para consumo e indenização.
O prazo para vigência dessas medidas será de
até 120 dias após a publicação do decreto, prorrogáveis em caso de necessidade.

Governo Municipal estabelece critérios
para acesso às vagas nas creches
A ação é para evitar que crianças que realmente precisam do serviço fiquem sem vagas, como estava acontecendo nos últimos anos. Página 12.

A três meses do fim da gestão, que começou em março de 2015 e vai terminar em dezembro/2017, a empresária Neide Maximiano, presidente da Associação
Comercial e Empresarial de Arcos e da Câmara de
Dirigentes Lojistas (ACE/CDL), concedeu entrevista
ao CCO para divulgar as ações efetivadas em sua
administração até então. A atual diretoria fez investimentos, lançou e retomou projetos, a exemplo do Festival Gastronômico (lançado) e promoção “Comprar
em Arcos dá prêmios”, retomada depois de sete anos,
com sorteio de 1 Gol 4 portas 0 Km. Página 14.

Show de Wesley Safadão

Consumidores têm
direito à imediata
restituição dos valores
A determinação é válida para consumidores que não
tiverem interesse em comparecer ao evento na nova
data escolhida pela empresa organizadora, que é 14
de outubro. Leia detalhes sobre o Inquérito Civil
instaurado pelo Ministério Público de Minas Gerais –
Promotoria de Justiça em Arcos. Página 10.

Fique atento aos salões de
beleza, barbearias e clínicas de
estética que não esterilizam
instrumentos. Página 07.

