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Comércio
garcense
tem horário
diferenciado
no período
de carnaval
Enquanto muitos se preparam para viver, nos próximos dias, o clima do Carnaval ou até mesmo o descanso
que a data também oferece,
outros se questionam sobre o que vai funcionar ou
não. Segundo divulgado pela
Associação Comercial e Industrial de Garça (ACIG) o
comércio garcense funcionará em horário diferenciado,
conforme acordo firmado
entre o Sindicato dos Empregados no Comércio e a
Associação. Página 7

Sessão solene dia fará lançamento da
Campanha da Fraternidade 2018 em Garça

N

o próximo dia
20 de fevereiro, às 20h30,
acontece a primeira sessão solene do ano
em Garça e tem como pauta
o lançamento da Campanha
da Fraternidade 2018. No

Via irregular é interditada pela
prefeitura no final da Rua Padre Leite
Um prolongamento
irregular da Rua Padre
Leite, que começa na esquina com a Rua Sergipe, próxima ao campo do
Toyotão, foi interditada na
tarde de quinta-feira, dia 8.
Segundo informações da
secretaria de Planejamento

Urbano, o prolongamento
na extensão que não tem
asfalto -a pista de rolamento é de terra- está em
terreno particular, ou seja,
não é uma via legalizada.
Esta “rua” ligava o final
da Padre Leite ao bairro
Comerciários. Página 4

Santa Casa completa 68 anos com o
desafio de manter portas abertas

R$ 3,21

Max. 33 Min. 21
Sol com muitas nuvens. Pancadas
de chuva à tarde e à noite

A Santa Casa de Garça,
que administra o Hospital
São Lucas, completa na próxima segunda-feira, dia 12 de
fevereiro, 68 anos e tem como
maior desafio manter as portas abertas, a manutenção dos
serviços e, o quanto possível,

investimento na estrutura.
Para Mansur William Baracat,
presidente da Diretoria Executiva, a população é o verdadeiro dona da Santa Casa, e
compete a ela estar consciente
e ajudar para que o hospital
não feche. Página 8

Boletos do IPTU 2018 serão entregues
a partir da semana que vem
Página 3

entanto vale lembrar que no
Brasil, a Campanha já existe
há mais de 50 anos e sua abertura oficial sempre acontece
na quarta-feira de cinzas,
época na qual a Igreja convida os fiéis a experimentarem
três práticas penitenciais: a

oração, o jejum e a esmola.
Para este ano a Conferência Nacional dos Bispos
(CNBB) definiu que o tema
será Fraternidade e superação
da violência, tendo como lema
‘Em Cristo somos todos irmãos’ (Mateus 23:8). Página 4

