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A Norwagen não é mais aquela
Nas páginas do JC figurou, em
outubro de 1987, num anúncio
com o título acima, da Norwagen,
salientando que ela, em 30 anos,
cresceu, modernizou e virou modelo
entre tantas revendedoras. Citou
ainda, a publicação, os empresários
responsáveis por esse progresso e
que foram: Nelson Fassoni, Ataliba de
Carvalho, Inácio Fraile, Luis L. Filho,
Gilberto Delmont, Vergilio Chiaradia,
Edward J. Santos, Hugo C. Pires, Dolírio
Silva, Antônio J. Miziara, Ricardo J. de
Oliveira e José J. Sampaio Moura.

“ O corpo de uma cidade é o seu povo
e a alma a sua história. Esta, se não for
preservada, respeitada e divulgada, povo
e cidade perdem a identidade
• Luciano Dias Pires

Uma publicação
Na edição de 6 de
outubro de 1987, do
JC, foi feita a seguinte
publicação: Patrícia –
Amanhã já terá todo um
oceano a nos separar
(por um tempo), e nesta
trajetória a saudade vai
ser tanta, mas o amor
que nos uni sempre será
maior que tudo! Que
Deus te proteja sempre.
Te amamos muito, muito
e muito. Papai Eris,
Mamãe Helena, Erinho,
Re (Gina), Regininha, Lê
(Xandre), Da (Vi), Rafa
(Re), Nato. Nós torcemos
muito por você.

Ação contra
devedores

Hugo C. Pires

Carne vendida é
saudável?

TOR já combate o
crime

Uma pesquisa inédita em
Bauru está sendo feita desde
o fim de setembro, para
levantar a existência de
salmonela na carne bovina
comercializada em todos os
açougues e supermercados
da cidade. A iniciativa é do
Escritório Regional da Saúde
(Ersa) e o Instituto Adolpho
Lutz.

Foi feito oficialmente
ontem, na cidade, o
lançamento do Tático
Rodoviário (TOR), durante
as comemorações da
Semana da Criança no
4º Batalhão da Polícia
Militar. O sistema, além de
contar com profissionais
especializados, tem um
equipamento sofisticado.

O DAE está com
um déficit de
aproximadamente
Cz$15 milhões,
incluindo dívidas com
a Previdência Social,
Fundo de Garantia,
energia elétrica e
até o pagamento de
previdência social
privada, como é o
caso da Unimed.
Informa o DAE que a
não liquidação desses
débitos no período de
agosto-outubro, terá
a água sumariamente
cortada e, para
religação, precisará
recolher 100 cruzados.

Retificação

Silvinha H. Martha

No lugar de
homenageando,
leia-se “nomeando”
no texto publicado
ontem, informando
que Silvinha Helena
Martha foi escolhida
pelo estilista Carlos Brás,
para representá-lo nesta
cidade. Foi um cochilo
normal em grandes
jornais.

Retorno do Japão
O bauruense Amilton Godoy, com seu
Zimbo Trio, como sempre mostrando o
seu talento artístico ao piano e mais o
Rubinho e o Chaves, estão retornando do
Japão depois de uma prolongada excursão.

Basquete
A Luso-Brasileira tenta recuperar, em
Santo André, contra o Pirelli, o ponto
que perdeu em casa. As jogadoras para
hoje são as mesmas que defenderam
Bauru nos JAIS: Simone, Suzete, Selma,
Silvana, Dirce, Eronides, Sibele, Cassia,
Ana Cláudia.

Padarias e o locaute
As padarias e confeitarias
poderão parar no
próximo dia 13 em
protesto contra a decisão
do Governo em não
conceder novo reajuste
– 30 por cento – no
preço do pão. Evaristo
Rodrigues Gonzales vai
encontrar-se hoje com os
associados da entidade
Evaristo R. Gonzales
que preside quanto a
participação no locaute.

