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Foram seis turmas formadas neste ano, totalizando 168 pessoas, recorde absoluto desde o início do programa, que formou oito turmas de 2014 a 2016

Garça forma as duas últimas turmas
do Time do Emprego em 2017
Operação da Polícia Civil cumpre
quatro mandados de prisão
Na manhã de ontem, 6,
uma operação da Polícia Ci-

Delegado explicou operação realizada na manhã de ontem

vil de Garça culminou com
o cumprimento de quatro
mandados de prisão. Dois
irmãos foram presos pelo
crime de roubo, um homem
foi preso por furto e outro
pelo crime de tráfico de
drogas. Crimes cometidos
nos anos de 2015 e 2016 e
que agora a Justiça determinou a prisão dos acusados. Segundo o delegado
Gustavo Danilo Pozzer,
que comandou os trabalhos, foi uma operação
tranquila, feita no início da
manhã, na qual os indivíduos foram surpreendidos
todos em suas residências
e não esboçaram nenhuma
reação. Página 5

Garcine: documentário sobre o
estádio do Garça estreia no dia 20

A

partir de hoje o
consumidor de
Garça e região
terá um tempo
a mais para fazer as compras de Natal, visto que o
comércio começa a funcionar
em horário especial, ficando
aberto até às 22 horas. Até o
dia 22 de dezembro as lojas
abrirão das 9 às 22 horas,
de segunda a sexta-feira, e
terá também horários diferenciados aos sábados e
domingos. Nos sábados, dias
9, 16, 23 e 30 de dezembro
o comércio ficará aberto das
9 às 17 horas. No domingo,
dia 24 de dezembro, haverá
atendimento comercial das 9
às 16 horas. Já no dia 26 de
dezembro o funcionamento
do comércio será das 13 às 18
horas. Os horários foram definidos a partir de um acordo
entre os sindicatos patronal e
dos trabalhadores. Página 7

Num momento de crise
e desemprego, os concursos
públicos entram na mira de
jovens e adultos que buscam
uma colocação segura no mercado de trabalho. A Câmara
Municipal de Garça abre concurso público para analista em
Tecnologia da Informação. As
inscrições podem ser feitas a
partir do próximo dia 12 de
dezembro. Página 3

João Carlos agradeceu a todos, em especial aos funcionários da Santa Casa,
ao doutor Armando, a toda a diretoria e aos voluntários

Relatório sobre a crise da Santa
Casa de Garça é apresentado na
Câmara de Vereadores
Foi realizada na Câmara de Vereadores de Garça a Audiência Pública para
apresentação de um resumo do diagnóstico realizado no Hospital São Lucas
de Garça. A audiência, proposta pelo
prefeito João Carlos dos Santos, lotou
a Câmara e contou com a presença da
maioria dos vereadores, de autoridades
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Max. 34 Min. 19
Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde e à noite.
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locais, da população e de representantes
da sociedade organizada. Durante quase
quatro horas, Wagner Caprioli, um dos
diretores da empresa Brasil Diagnóstico,
apresentou ao público presente, informações importantes sobre a real situação da
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de
Garça. Página 7

CAFÉ JOGO RÁPIDO

05/12/2017
R$ 3,23

turmas formadas neste ano, totalizando 168 pessoas, recorde absoluto desde
o início do programa, que formou oito
turmas de 2014 a 2016. As primeiras
turmas de 2017 formaram os times
Upgrade, Winners e Fênix. Página 3

Comércio abre à
noite a partir de hoje

Câmara de Garça
abre concurso
para analista
em Tecnologia
da Informação

Página 4

A Prefeitura de Garça formou na
última sexta-feira, dia 1º de dezembro,
as duas últimas turmas do Time do
Emprego do ano de 2017, em evento
realizado no auditório da Secretaria
Municipal da Educação. Foram seis
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