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Garça volta
a fazer parte
do mapa
do turismo
nacional

A

cidade de Garça volta a fazer
parte do mapa
do turismo nacional divulgado pelo Ministério do Turismo (MTur).
A divulgação foi feita no
último dia 4 de agosto, sendo
que o município integra a Re(Foto: Piramba MTB)

gião Turística (RT) do Alto
Cafezal, junto com Marília,
Fernão, Gália e Júlio Mesquita. O reconhecimento é fruto
do trabalho desenvolvido
pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento do Turismo e Eventos (Seture).
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“Essa é a cidadE quE quErEmos!”: PrEfEitura
EsclarEcE sobrE invEstimEntos Em modErnização

Enfrentar a crise, promover o crescimento econômico e cuidar das pessoas com efetividade e justiça social só é
possível a partir do momento em que
a gestão pública conhece a realidade
do município da parte para o todo,
ou seja, de cada cidadão, residência,
indústria, árvore, ampliando o campo

de visão para a rua, o bairro, a localidade, a cidade, o município. Não é
possível administrar de forma parcial.
Garça, por ser uma cidade de médio
porte, precisa modernizar a sua gestão,
atualizando os seus cadastros, digitalizando-os e investido em tecnologia
para confrontar os dados e oferecer

mais agilidade aos serviços públicos.
Com estes objetivos, o prefeito
João Carlos dos Santos, em entrevista
coletiva, concedida na tarde de ontem,
explicou pontos cruciais do projeto de
modernização que a Prefeitura propõe
e em quais melhorias ele implicaria.
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Hospital de Jaú: representantes dos fundos
sociais se reúnem para ajudar entidade
Referência no tratamento
de pacientes com câncer de
toda a região, e também do
Brasil - inclusive Garça -, o

Garça também tem um grande potencial para o turismo ecológico, graças às
várias cachoeiras e trilhas entre as fazendas

Prefeitura amplia vagas de
estacionamento defronte ao santuário
A partir de agora, os fieis
que forem assistir às celebrações
no Santuário Nossa Senhora
de Lourdes, em Vila Araceli,
sejam missas ou cerimônias de
casamento, vão encontrar mais
vagas para estacionar seus veículos. A Prefeitura Municipal,
através da Secretaria de Obras
e Departamento de Trânsito, finalizou nesta semana as
obras do estacionamento 45
graus na Praça do Santuário,
defronte à igreja. Página 4

R$ 3,17

Max. 30 Min. 15
Sol com algumas
nuvens. Não chove.

Pedido feito por vereador atendeu à solitação dos fieis

Hospital Amaral Carvalho,
de Jaú, assim como tantas
entidades, vem carecendo
da ajuda dos poderes e da

sociedade para seguir oferendo tratamento de qualidade
àqueles que o procuram.
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