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Sorteio do carro da Acig acontece
amanhã com show de Lucas e Luana

Garça imunizou 100% do seu
rebanho contra febre aftosa
Durante todo o mês de
novembro de 2017 aconteceu a segunda etapa de
vacinação contra a febre
aftosa e Garça registrou
100% de bovídeos (bovinos e bubalinos) vacinados
durante a campanha. Em
todo o Estado de São Paulo
o índice foi de 99,42%. De
acordo com o médico vete-

rinário Danilo João Pozzer,
que também é chefe do
Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) em Garça
foram imunizadas, somente
no município de Garça,
cerca de 42 mil cabeças.
Na inspetoria, composta
por sete cidades, foram
imunizados cerca de 138
mil animais. Página 5

ESPORTES

Os Pior festeja 10 anos
de muitas conquistas
Foi realizada no Jardim
Frei Aurélio a festa dos 10
anos de existência do Os
Pior, equipe que detém a
hegemonia no futebol suíço garcense. O encontro
contou com a presença

de vários convidados, que
também demonstraram um
genuíno espirito solidário,
pois foram arrecadados
mais de 300 litros de leite, que foram entregues a
APAE. Página 8

O ótimo goleiro Lu Feijão ao lado do
leite arrecadado e encaminhado a APAE

Professora é morta a facadas
pelo namorado em Marília
Página 4

R$ 3,218

Max. 29 Min. 19
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Danilo explicou que depois de autuado
o pecuarista faz a vacinação assistida

Ainda tem tempo do consumidor de Garça e região
participar do sorteio de um
carro zero quilômetro em
campanha promovida pela
Associação Comercial e Industrial de Garça (Acig). O
sorteio que acontece amanhã,
dia 13 de janeiro, faz parte da
Campanha de Natal da Acig
e aqueles que quiserem participar basta comprar nas lojas

associadas e pedir o cupom.
“O sorteio acontece amanhã, mas o consumidor ainda
tem chance de, durante as suas
compras, solicitar o cupom para
concorrer a um carro zero quilômetro. Hoje os consumidores
podem solicitar os cupons nas
lojas. É mais uma chance de concorrer ao carro que sortearemos
neste sábado”, disse Fábio Dias,
gerente da Acig. Página 3

Secretaria orienta sobre
vacina da febre amarela

A

Secretaria Municipal da Saúde de Garça segue vacinando
a população contra a febre
amarela, conforme a determinação do Ministério
da Saúde e, segundo Morgana Azevedo, auxiliar de
enfermagem do Setor de
Vigilância Epidemiológica da
Secretaria Municipal de Saúde, uma dose única da vacina
é suficiente para imunizar as
pessoas por toda a vida, de
acordo com recomendação
da Organização Mundial da
Saúde (OMS). Com a nova
determinação não há necessidade de um reforço a cada
dez anos. Página 5

Normalmente essa imunização é feita aos nove meses de idade,
mas se a pessoa não tiver a anotação em sua carteirinha de vacinação
e não conseguir comprovar deve procurar uma unidade de saúde

Aulas na rede estadual
voltam dia 1º de fevereiro
Uma volta rápida pela
cidade, principalmente
nos bairros é possível
perceber a quantidade de
crianças esboçando brincadeiras no meio da rua.
Disputando um espaço ao
sol, num período em que
as chuvas não querem dar
tréguas, elas tentam se divertir das mais diferentes
formas. Todas só querem
aproveitar o período de
férias escolares. Para alívio de muitas mães, daqui
a 20 dias retornam as aulas nas escolas estaduais.
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(Foto Ilustração)

Desde fevereiro de 2015, alguns materiais
escolares só podem ser comercializados
com a certificação do Inmetro

Procon-SP:
material escolar
tem diferença de
até 260%
Todo ano é a mesma coisa. Pais, filhos e listas numa
busca pelas livrarias e papelarias para poder comprar o
material escolar. Um gasto
já computado nas contas de
janeiro. Uma recente pesquisa realizada pela Fundação
Procon-SP, na capital, mostrou uma diferença de preço
de 260% para um mesmo
produto: uma caneta esferográfica fine 062 – 0,7mm
– cores: azul, vermelha e
preta (unidade) da Faber
Castell. Em um estabelecimento custa R$ 1,75 e em
outro R$6,30. Página 3

