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O cantor Oswaldo Mon-
tenegro se apresenta neste 
domingo, dia 3 de julho, no 
Teatro Paulo Moura em São 
José do Rio Preto, a partir das 
20 horas. Com abertura dos 
portões às 19 horas, o público 
presente poderá curtir um dos 
maiores cantores e composito-
res do país em uma apresenta-

Tem Oswaldo Montenegro 
hoje no Teatro Paulo Moura 

SHOW

Além de  cantor, ele 
compõe trilhas sonoras 
para peças teatrais, ba-
lés, cinema e televisão
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ção totalmente intimista. 
Além de cantor, ele compõe 

trilhas sonoras para peças tea-
trais, balés, cinema e televisão, 
o cantor, que já foi casado 
com a atriz Paloma Duarte, 
traz para esta cidade seu show 
“Lembrai de Nós”, com um 
repertório recheado de boas 
canções, como: “Não há Segre-

do Nenhum”, “Vento Futuro”, 
“Lua e Flor”, “Bandolins”, “A 
Lista”, “Estrelas”, “Estrada 
Nova” e muitas outras que 
marcaram sua carreira. 

Um bate papo, irá rolar 
com o público, atendendo a 
pedidos e contando causos 
sobre sua longa trajetória, 
dando ao público um encontro 

especial. Os convites para o 
show variam de R$ 50 a R$ 
160, dando escolha ao público 
de se acomodar no mezanino, 
ou bem próximo ao palco. Eles 
estão à venda no Balão Magico 
da av. Brigadeiro Faria Lima, e 
online pelo site Entre Tickets. 
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

BÉLGICA

Maior fábrica de chocolate do mundo para 
produção após casos de Salmonella

Uma fábrica de chocolate 
na Bélgica fechou temporaria-
mente suas portas depois de 
descobrir Salmonella em um 
lote de produção. 

A produtora suíça de choco-
late Barry Callebaut interrom-
peu a produção em sua fábrica 
em Wieze, na Bélgica, no co-
meço da semana, informou a 
empresa em comunicado na 
última quinta-feira, 30. 

A fábrica de Wieze é a maior 
fábrica de chocolate do mundo, 
de acordo com o site de turis-
mo do governo Visit Flanders. 

“Para a Barry Callebaut, a 
segurança alimentar é primor-
dial. Nossos robustos progra-
mas de segurança alimentar 
em vigor nos permitiram iden-
tificar rapidamente a lecitina 
como a fonte da contamina-

CAD

Basquete busca vitória 
diante de Avaré para 
ser primeiro no turno

O time de basquete fe-
minino do CAD/SMEL tem 
um desafio importante neste 
domingo (03) pela Liga de 
Basquete do Centro Oeste Pau-
lista. As meninas, comandadas 
pelo técnico Marcus Gama, 
enfrentarão Avaré, às 14 ho-
ras, na casa das adversárias, e 
buscarão o resultado positivo 
para terminarem o primeiro 
turno do torneio na primeira 
colocação do grupo. 

ção”, disse a empresa no co-
municado, acrescentando que 
as autoridades alimentares 
belgas (FAVV) foram informa-
das do incidente. 

A lecitina é uma substância 
gordurosa usada para unir ou-
tros ingredientes do chocolate. 

A empresa disse que to-
mou medidas de precaução, 

incluindo o recall de todos os 
produtos fabricados desde o 
momento dos testes. A pro-
dução em Wieze permanecerá 
suspensa até novo aviso.

FUTEBOL

Mirassol encara o 
Atlético-CE neste 
domingo em casa

Depois de duas semanas 
sem jogar por conta de uma 
partida adiada, o Mirassol vol-
ta a entrar em campo no Maião 
neste domingo, às 16h, contra 
o Atlético-CE. O duelo marca o 
confronto entre o líder da Série 
C do Campeonato Brasileiro 
com o lanterna. 

O goleiro Darley brincou 
com o fato do Leão ter se man-
tido na liderança com um jogo 
a menos, graças aos tropeços 
de Paysandu e ABC. 

“Acho que a gente fez a 
nossa parte por não ter jogado 
que foi secar os outros times 
nesta última rodada. A gente 
vem conquistando a confiança 
ao longo dos jogos e acho que 
não vai ser diferente nessas 
próximas partidas”, comentou. 

Oswaldo Montenegro neste domingo no Teatro Paulo Moura 

Maior fábrica de chocolate do mundo interrompe produção após casos de Salmonella

Um bate papo, irá 
rolar com o públi-
co, atendendo a 
pedidos e contan-
do causos sobre 
sua longa trajetó-
ria
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No último jogo, as rio-pre-
tenses acabaram perdendo 
para Ourinhos, também fora 
de casa, por 49 a 38. “Foi 
um jogo muito físico que não 
conseguimos nos adaptarmos. 
Agora, no próximo domingo, 
vamos para Avaré. Vencendo, 
terminamos o primeiro turno 
em primeiro lugar. Avaré 
tem uma equipe mais jovem 
e o jogo deve ser diferente, 
menos físico e mais veloz e, 
geralmente, nos encaixamos 
melhor nesse modo de jogo”, 
afirmou o treinador

O técnico Ricardo Catalá 
afirmou que não utiliza a po-
sição dos adversários como 
parâmetro de preparação para 
os jogos e disse que á a respon-
sabilidade do Mirassol vencer 
em casa.

FÁTIMA
CRUZ
fatimacruz@bol.com.br
(17) 99113 - 4901

Na foto a direita, gente da nossa melhor sociedade, 
doutor Sergio Clementino esteve em Olimpia em festa de 
família. Na foto a esquerda, na parte inferior, Ana Paula 
Jalles e sua Irmã Ana Carolina Jalles. Na foto superior, 
os pais das jovens. Ana Carolina Jalles é autora do livro 
“A Lenda dos Cristais”. Edição esgotada, mas vai voltar 
para o Rio Preto Shopping Center para a livraria Saraiva. 
É um livro encantador. A família da autora esteve no 27º 
Congresso de Shopping Center: Ângela Cristina Jalles, o 
marido, Ana Paula Jalles e Ana Carolina Jalles.

TRÊS CAMINHOS PARA O SUCESSO
Ensinar o que se sabe é generosidade mental; praticar 
o que se ensina é coerência ética; e perguntar o que se 
ignora é humildade intelectual. Professores de escolas 
de primeiro mundo pensam assim. 

CONVITE ESPECIAL
A coluna Fátima Cruz foi convidada para assistir a Or-
questra Sinfônica Heliópolis. Maestro Isaac Karabtche-
vsky em Especial John Williams: trilhas de cinema. Banda 
sinfônica municipal da Polícia Militar de São José do Rio 
Preto sempre está presente nos melhores eventos.

NOVO CAPÍTULO
A radialista e diarista de Rio Parnaíba em Minas Gerais 
que casou com um boneco de pano tem novidade. A re-
lação do casal rendeu frutos e “nasceu” um bonequinho. 
O parto inusitado foi transmitido ao vivo pela internet. O 
boneco, filho, foi confeccionado pela mãe, que também 
costurou o marido da filha. Na época do casamento, a 
radialista aproveitou a popularidade para ganhar pre-
sente ao fazer uma festa para duzentos convidados. Nós 
sabemos que o embaixador brasileiro expert em bike é 
sem dúvida alguma o Zanon da Seguralta. Ele tem cole-
ção de bicicleta das mais antigas até as atuais, profundo 
conhecedor, simpatizante, um verdadeiro colecionador.

FRASE DO DIA
Angustia é o único sentimento que não mente, segundo 
Lacan. 

UM VERDADEIRO SUCESSO
A festa da São Judas Tadeu ainda soa ecos da beleza que a 
festa foi. Claudia Furlanetto participou com muita maestria.

SAÚDE DOS OLHOS
o controle do glaucoma depende de prevenção e adesão 
a tratamento. Diagnóstico precoce e tratamento adequa-
do pode diminuir o avanço da doença que pode levar a 
cegueira. O histórico familiar é um dos principais fatores 
de risco. Procure um oftalmologista, médico dos olhos.

O EXERCÍCIO DE NÃO
ESCONDER A NOTÍCIA
Novo protocolo do SUS poderá mudar cenário de pa-
ciente com hipertensão arterial pulmonar. É o avanço da 
medicina para mudar para melhor.

O filho da apresentadora Sônia Abrão se casou em São Paulo, 
em uma cerimônia na Igreja Nossa Senhora do Sion. Sônia 
não segurou a emoção durante o casamento.
Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, dupla 
com Leonardo, publicou nas redes sociais uma foto com o 
seu primeiro filho. O bebê nasceu no dia 9 de junho. Na foto, 
Lyandra aproveitou para relembrar a perda de seu pai.
Vanessa Camargo e o pai, Zezé de Camargo, foram convida-
dos para participar do programa do Faustão na Band. Eles 
falaram sobre a família e os projetos para a música.

A querida Viviane Araújo esteve presente na Feijoada do 
Salgueiro ao lado do marido Gulherme Militão. O casal 
foi clicado em uma foto em que Viviane exibiu o barrigão 
lindo da primeira gravidez. Viviane é uma das atrizes 
mais queridas da atualidade, simpatia em pessoa. Foto 
de Anderson Borde/AGNEWS.
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