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Dia 25 acontece ordenação
presbiteral de Frei Lucas

COMARCA

Balé garcense rumo à
Argentina: Emca promove
show de prêmios amanhã

E

mais uma vez os
bailarinos garcenses, motivo
de orgulho para
Garça, estarão representando
a cidade no exterior. Desta
vez o grupo deverá participar
do festival Danza Aposteles,

em Missiones, na Argentina.
O festival, que acontecerá de 7 a 10 de setembro, é,
além de um aprendizado e
uma grande experiência para
os jovens, uma importante
vitrine para que vários deles
alcem voos ainda maiores. Só

que para que mais este sonho
se realize, nossos bailarinos
contam com a solidariedade
da população, que está convidada a participar do Chá
Bingo de amanhã, na Escola
Municipal de Cultura Artística. Página 3
(Foto arquivo)

Depois de 11 anos, no próximo dia 25 de agosto, às
20 horas, Frei Lucas, ofm, finaliza uma caminhada
– já começando outra -, que embora não tenha
sido fácil, foi marcada pela certeza. A certeza
do jovem no caminho presbiteral, que sonhou
com sua ordenação a padre. E, num misto de
ansiedade, alegria e ‘medo’, Frei Lucas faz
a contagem regressiva. E neste misto de
sentimentos, cercado pela emoção, ele
fala, desse momento singular de sua
trajetória. Página 11

A Prefeitura de Garça inicia nesta próxima segunda-feira, dia 21 de agosto, a
Campanha de Vacinação
Antirrábica na zona rural

Devem receber a dose da vacina os cães e gatos
com mais de três meses de vida. Já os animais que
estiverem doentes ou no período de gestação e
lactação não devem ser imunizados neste período

Bailarinos levarão coreografias premiadas aos palcos argentinos

Acig participa de seminário da
Facesp e conhece senador garcense

Prefeitura anuncia
o novo secretário
municipal de Obras

Senador garcense Alfredo Cotait Neto com o
presidente da Acig João Francisco Galhardo. Página 9
Giacoia agradece ao
prefeito pela oportunidade
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Max. 29 Min. 16
Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde e à noite.

Paulo Antenor Lima Giacoia é o nome do novo secretário municipal de Obras,
divulgado ontem pela Prefeitura. Giacoia assumiu o
cargo neste semana; antes a
pasta estava sob a responsabilidade do engenheiro civil
Ruy Zanon Netto, que já
estava à frente das secretarias
municipais de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano e
de Habitação e Mobilidade
Urbana.
Entre os vários trabalhos
a serem realizados no município, Paulo Giacoia declarou
estar à disposição da população para ouvir sugestões,
críticas e dúvidas. Página 6

Frei Lucas

Vacinação antirrábica na zona rural começa na segunda-feira
(Foto: Jornal Regional de Brasília)

WD Vidros e Mult Leve em
novo endereço
Página 4

no município. Os agentes do
Departamento de Vigilância
em Saúde visitarão propriedades, fazendas e chácaras,
com expectativa de vacinar
um grande número de animais. Já a imunização na
zona urbana será realizada
no dia 30 de setembro, em
todas as Unidades de Saúde.
Os donos dos animais
devem deixar as porteiras
e portões abertos para facilitar o trabalho dos agentes
que procederão à vacinação.
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