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Através da palavra somos capazes
de nos situar no tempo, lembrando o
que ocorreu no passado e antecipando
o futuro pelo pensamento, por isso a
imprensa é de total relevância para
documentar a história de um determi-
nado local. Há 17 anos, o Jornal “Cor-
reio Centro Oeste” registra fatos da
cidade de Arcos. Fundado em julho de

1989 por Aurélio Tadeu Nunes e Laér-
cio Nunes, o veículo de comunicação,
chamado na época de “Correio de Ne-
gócios”, tinha caráter comercial e pu-
blicava somente pequenos anúncios.
Geraldo Tarcísio Nunes, irmão de Au-
rélio foi convidado pelos fundadores
para trabalhar com eles, mas no depar-
tamento administrativo. Hoje, Tarcísio,
é o único proprietário do jornal.

Para Tarcísio, relembrar a primeira

edição do jornal é celebrar a evolução.
Ele conta que na época não havia com-
putadores nas redações, portanto os
anúncios tinham de ser datilografados
com muito cuidado, vagarosamente,
para que não saíssem erros. O próximo
passo era fazer a redução da página

O jornal ‘Correio Centro Oeste’
registra a história de Arcos há quase

duas décadas
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datilografada para então pregar o tex-
to em um papel especial, muito usado
na ocasião. O jornal era feito de forma
artesanal.  “Passávamos noites a fio
para fechar algumas edições”, comenta.
As propagandas eram feitas por uma
agência de Formiga e as edições eram
impressas na gráfica do jornal “Hoje em
Dia”, de Belo Horizonte.

Segundo o proprietário, o “Correio
de Negócios” foi o primeiro veículo de
comunicação semanal a circular em
Arcos e região. A primeira edição saiu
com 16 páginas e causou um impacto
na cidade. Tarcísio diz que algumas
pessoas elogiaram a equipe pela inici-
ativa, mas, ao contrário, muitos foram
pessimistas e diziam que o periódico
não sobreviveria. “As pessoas tinham
essa mentalidade porque era comum
que os jornais não cumprissem uma
periodicidade. Alguns se diziam men-
sais, mas só circulavam a cada dois ou
três meses”, observa.

Após circular durante quatro anos
em várias regiões do Oeste de Minas
como “Correio de Negócios”, em 1992
o jornal passou a ser um informativo
noticioso e sua denominação foi altera-
da para “Correio Centro Oeste” (CCO).
As matérias eram redigidas pelos fun-
dadores e por duas jornalistas de Divi-
nópolis, cidade na qual o CCO manti-
nha uma sucursal na época.

Porém, o grande salto do “Correio
Centro Oeste” foi em abril de 1997,
quando foi adquirido o parque gráfico
próprio. A autonomia proporcionou
base econômica para que o jornal se
firmasse no mercado. De uma média de
20 páginas o jornal passou para 40,
além de sofrer reestruturações editorias
e estéticas.

Há dois anos, o jornal passou a ser
bissemanal, circulando às quintas-fei-
ras e aos domingos, apesar de o resul-
tado de uma consultoria ter apontado
para a manutenção da periodicidade
semanal.

 Atualmente, o número de páginas
varia de 18 a 24. Nelas, são abordados
assuntos sobre política, esporte, cida-
de, saúde, economia, informática, agro-
pecuária, opinião e entretenimento,
além do suplemento infantil e dos clas-
sificados. A equipe de redação é com-
posta por uma editora, cinco repórteres
e dois diagramadores, sendo que seis
desses estão cursando Comunicação
Social e um, Sistemas de Informação.
No total, a empresa jornalística tem 22

funcionários. O CCO tam-
bém mantém uma página
na web (www.twister.
com.br/cco), onde são dis-
ponibilizadas somente as
manchetes.

A hipótese de passar o
jornal para diário não está
descartada. O proprietário
diz que a empresa já tem
estrutura para tal, porém a
atitude só será tomada
quando o mercado edito-
rial em Arcos e região es-
tiver pronto para isso. Um
dos empecilhos, de acordo
com Tarcísio, é que, sen-
do diário, o informativo
teria de circular aos do-
mingos, pois os leitores já
têm a tradição de lê-lo
neste dia. “O CCO tem
uma referência dominical.
Muitos assinantes já me
disseram que só tomam
café aos domingos lendo o
‘Correio’”.

O jornal circula em
maior volume em Arcos e
está presente em mais de
70 cidades, por meio dos
assinantes. Freqüentemen-
te, recebe pautas da comu-
nidade. No geral, são mo-
radores reclamando calça-
mento de ruas, limpeza de
terrenos baldios e princi-
palmente um bom atendi-
mento no hospital e na Fu-
musa (Fundação Munici-
pal de Saúde).

Junto ao CCO, às ve-
zes, circulam outros jor-
nais de instituições do mu-
nicípio, como o do colégio
e pré-vestibular Cecon, do
Banco CrediArcos e do
Sindicato dos Trabalhado-
res.

O “Correio” já se soli-
dificou como veículo de
comunicação de Arcos,
por ser o primeiro jornal da cidade a al-
cançar 500 edições ininterruptas. Ape-
sar disso, o município tem em sua his-
tória 89 anos de jornalismo impresso.
O primeiro informativo noticioso foi o
jornal “Implicante”, criado em 1915
pelo professor Francisco Fernandes. A
partir de então, diversos jornais surgi-
ram e desapareceram ao longo dos

anos.
Além do “Correio Centro Oeste”,

alguns jornais de caráter noticioso, que
surgiram recentemente, têm circulado
em Arcos, como o “Folha Regional”,
“Jornal Integração” e “Portal” (jornal
laboratório do curso de jornalismo da
PUC Minas Arcos).

A equipe de redação é composta por quatro
repórteres e uma editora, e a estética fica por conta

de dois diagramadores

Geraldo Tarcísio Nunes é o proprietário do CCO


