
HOJE NEWS16 HOJE NEWS, 03 DE NOVEMBRO DE 2017

Jornada Acadêmica fala de História, Antiguidade e Interfaces
 Evento reúne educação, cultura

e arte; temas perpassam pela
História do Egito, nativos

americanos e reinos africanos

Cia de Teatro cria peça a partir de composição de Chico Buarque (1976)

O coordenador do curso
de História, professor
Fausto Irschlinger

Sempre levando conhecimento e atualidades
a seus alunos, a Universidade Paranaense – Uni-
par, Unidade de Cascavel, realizou neste semes-
tre mais uma Jornada Acadêmica. O curso de
História panejou com muitos detalhes a 18ª edição
do evento, que trouxe como tema central ‘História,
Antiguidade e Interfaces’.

Noite científica, noite cultural - apresentação
de harpa com Rafael Deboleto, e palestras marca-
ram a edição. A Cia de Teatro Hierofânico abrilhan-
tou a abertura da Jornada, com a peça ‘Mulheres
da vida, mulheres do mundo’ – adaptação da mú-
sica Mulheres de Atenas, de Chico Buarque.

A palestra inicial foi com o professor Maurício
Schneider, que abordou a temática ‘Antiguidade
oriental: interfaces entre História e Arqueologia –
escavando o passado’. O foco foi promover a inte-
ração entre a História e as outras ciências, para o
estudo da antiguidade. Permitir pensar como as
descobertas arqueológicas ajudam a entender a
História do Egito. Um dos exemplos citados foi a
última grande descoberta arqueológica no Egito,
que traz informações sobre a época das pirâmi-
des. O achado data de 2013, contudo, os resulta-
dos dos estudos foram divulgados em 2016.

Também com bastante notoriedade, o assunto
‘Nativos americanos: interfaces entre História e An-
tropologia’, foi conduzido pelo professor Jovane
Gonçalves dos Santos. Segundo ele, existem es-
tudiosos que trazem o povo indígena para a Antro-
pologia e esse é apenas um objeto de estudo des-
sa ciência. “A Antropologia não só se caracteriza
por ter um objeto bem definido, mas um olhar bem

Professor Edilson Marques convidado para falar sobre reinos africanos

definido, uma forma de compreender o outro. E a inten-
ção é apresentar o que é a Antropologia e como ela
estabelece um diálogo com a História”.

Na semana, também discutiu-se ‘Reinos africa-
nos: interfaces entre História e sociedade’, com Edil-
son Marques da Silva. Conforme fundamenta, é ne-
cessário entender para que servem os reinos e a
organização social no campo da sobrevivência. Um
ponto básico é compreender a etnia – composta por
pessoas que têm uma língua, cultura e terra. “Cada
uma se especializa em um tipo de mercado, mas para
sobreviver precisa de outras etnias, e isso constitui
um reino”, explica.

Nesta vertente de troca de conhecimentos, ‘Antigui-
dade ocidental: interfaces entre História e Filosofia – a
invenção da razão’ foi mais um tema em questão, apre-
sentado pelo professor Marcelo Guerreiro Rodrigues.
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Av. Brasil alongada
O prolongamento da Avenida Brasil até o Contorno Oeste pode sair da gaveta. Conversa nesse sentido avançou
entre o prefeito e o ministro dos Transportes. São 4,7 km, com custo estimado em R$ 14 milhões.

SAUDADES
O tempo colaborou e os
cemitérios de Cascavel
receberam milhares de

pessoas durante todo o dia
de ontem. Com estruturas
bem montadas, as missas
também acolheram quem

foi levar um pouco da saudade
de entes e amigos.
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Os fenômenos naturais atingem diretamente o bolso do
consumidor e influenciam a vida humana. A chuva não é um
desastre, mas em situações extremas de pouco ou muito
volume de água pode ser prejudicial. A quantidade de chuva
que chegou aos reservatórios no mês de setembro foi a
menor nos últimos 86 anos. Por isso, a fatura da conta de luz
a partir deste mês será mais cara, devido à baixa vazão das
hidrelétricas. Passando a operar mais usinas térmicas, cujo
custo de energia é mais alto.

A Aneel informou que a bandeira tarifária vermelha, patamar
dois, sofre reajuste de 42,8% passando de R$ 3,50 para R$ 5
para cada 100 kw/h consumidos. Até setembro, a bandeira era
amarela com taxa extra de R$ 2 para cada 100 kw/h.

As energias renováveis são grandes aliadas desta situa-
ção atual no País. A energia solar é a preferida entre as opções
renováveis. Os painéis fotovoltaicos podem produzir até 100%
da energia exigida. A economia pode ser de até 95% nas
faturas. O payback - tempo necessário para pagar o investi-
mento com a economia de energia - é de até cinco anos. Ou
seja, o valor da fatura de luz diminui e o valor economizado
volta para o bolso do consumidor em pequenas parcelas.

A geração de energia pelos próprios consumidores é
uma tendência em expansão. A produção fotovoltaica cres-
ceu 70% no mundo nos últimos dois anos e a previsão é de
que, em 2024, mais 1,2 milhão de usuários tenham adapta-
do sua produção e consumo de energia.

BANDEIRA VERMELHA
PARA A ENERGIA ELÉTRICA

 Itaipu
Perto de atingir a marca
de 2,5 bilhões de
megawatts-hora (MWh)
acumulada, em 33,5 anos
de operação, a usina de
Itaipu obteve agora em
2017 o quarto melhor
outubro do ranking
histórico. No mês, foram
produzidos 8.291.916
MWh, volume suficiente
para abastecer Foz do
Iguaçu por 15 anos.
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“Não há estrutura econômica
que suporte quando você

suga da sociedade 35% do
Produto Interno Bruto.
Quanto maior a carga

tributária, menor o
desenvolvimento econômico
e menor geração de emprego

nós teremos.”

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
emplacou neste
ano a maior
delegação dentre
os 46 municípios
participantes da
6ª edição dos
Parajaps (Jogos
Abertos
Paradesportivos
do Paraná), com
80 paratletas.

Os feriados e os
recessos em
novembro geram
prejuízo milionário à
economia. Em
Cascavel, por
exemplo, são três
feriados este mês,
com possibilidade de
três dias de recesso.
Ou seja: uma semana
sem trabalho.
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Gilberto Vieira Filho, presidente e
engenheiro da Quantum Engenharia

Deputado federal Alfredo Kaefer
(PSL-PR) defende o limite de 25%

do PIB na carga tributária e
lembra que, mesmo com alta

arrecadação, o Brasil tem o pior
índice de Retorno de Bem-Estar à
Sociedade medido em 30 nações.

 Supersalário
Depois de pedir ao governo
autorização para acumular
salários de R$ 61 mil, dizendo
que trabalhar sem receber
contrapartida “se assemelha
a trabalho escravo”, a
ministra dos Direitos Humanos,
Luislinda Valois, desistiu da
reivindicação de acumular o
salário de ministra e a
aposentadoria de
desembargadora do TJ
da Bahia.

DIVULGAÇÃO
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SÉRIE B
19h15 Juventude x Ceará
19h15 Internacional x CRB
21h30 ABC x Luverdense
21h30 Paysandu x Vila Nova

ESPANHOL
18h Betis x Getafe

FRANCÊS
17h45 Rennes x Bordeaux

ALEMÃO
17h30 E. Frankfurt x W. Bremen

JOGAM HOJE

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 59 31 17 8 6 40 21 19
2º Palmeiras 54 31 16 6 9 48 33 15
3º Santos 53 31 14 11 6 33 22 11
4º Grêmio 51 31 15 6 10 45 28 17
5º Cruzeiro 48 31 13 9 9 38 30 8
6º Botafogo 48 31 13 9 9 39 32 7
7º Flamengo 47 31 12 11 8 40 29 11
8º Vasco 44 31 12 8 11 31 39 -8
9º Atlético-PR 42 31 11 9 11 37 37 0
10º Atlético-MG 42 31 11 9 11 36 36 0
11º São Paulo 40 31 11 7 13 41 43 -2
12º Chapecoense 39 31 11 6 14 36 43 -7
13º Bahia 39 31 10 9 12 40 41 -1
14º Fluminense 39 31 9 12 10 40 41 -1
15º Sport 35 31 9 8 14 39 47 -8
16º Coritiba 35 31 9 8 14 32 41 -9
17º Ponte Preta 35 31 9 8 14 31 40 -9
18º Avaí 35 31 8 11 12 22 37 -15
19º Vitória 34 31 9 7 15 39 48 -9
20º Atlético-GO 27 31 7 6 18 29 48 -19

SÉRIE A

SÁBADO (4)
17h Santos x Atlético-MG
19h Botafogo x Fluminense
19h Atlético-GO x São Paulo
21h Coritiba x Avaí

DOMINGO (5)
17h Corinthians x Palmeiras
17h Cruzeiro x Atlético-PR
17h Grêmio x Flamengo
18h Bahia x Ponte Preta
19h Vasco x Vitória
19h Chapecoense x Sport

32ª RODADA

Tradicional corrida que ajudou a
alavancar o nome e o crescimento da
cidade, a Cascavel de Ouro terá sua
31ª edição em 50 anos de história
neste domingo, com uma prova que
já está marcada no automobilismo
nacional como aquela com o maior
número de carros no grid de uma
única categoria desde a final nacional
da Copa Corsa de 1995. Naquela oca-
sião foram 60 carros alinhados no

Cascavel de Ouro
autódromo de Interlagos, em São
Paulo; desta vez, 121 pilotos confir-
maram inscrição no Autódromo Zil-
mar Beux, em Cascavel.

A largada está marcada para as
12h45 deste domingo e a prova terá
três horas de duração, com distribui-
ção de R$ 100 mil em premiação -
atrás apenas da Corrida do Milhão, da
Stock Car, neste quesito.

Torcedores na pista
Além da corrida de domingo,
que terá transmissão ao vivo do
canal BandSports e da Band
Internacional, a programação
do fim de semana em Cascavel
terá a Old Stock Race. A
categoria devolveu às pistas de
corridas o modelo GM Opala,
remetendo à fase do Brasileiro
de Stock Car de 1979 a 1993.
Serão duas corridas válidas pela
oitava etapa do Campeonato
Paulista, com largada
às 14h40 de sábado e às 11h
de domingo.
A etapa cascavelense da
categoria paulista manterá a
tradição de levar os torcedores
à pista, em ação promocional
que antecederá a largada da
prova de domingo. Torcedores
que forem ao autódromo
dirigindo modelos Opala ou
Caravan e estiverem na área
interna do circuito poderão
percorrer voltas pela pista com
seus próprios carros, sob
comboio do safety car. Haverá,
ainda, desfile de exemplares da
Associação dos Veículos
Antigos de Cascavel. Os
ingressos para o público são
vendidos de R$ 10 a R$ 200.

SEXTA-FEIRA (3/11)
8h45 Treino Livre 1 (grupo 1)
9h40 Treino Livre 1 (grupo2)
11h10 Treino Livre 2 (grupo1)
12h05 Treino Livre 2 (grupo2)
13h30 Treino Livre 3 (grupo1)
14h25 Treino Livre 3 (grupo2)
15h55 Treino Livre 4 (grupo1)
16h50 Treino Livre 4 (grupo2)

SÁBADO (4/11)
8h30 Treino Livre 5 (grupo1)
9h25 Treino Livre 5 (grupo2)
10h55 Tomada de Tempo (grupo 1/Piloto1)
11h20 Tomada de Tempo (grupo 2/Piloto1)
12h20 Tomada de Tempo (grupo1/Piloto2)
12h45 Tomada de Tempo (grupo2/Piloto2)
15h40 Prova Classificatória (40min)

DOMINGO (5/11)
9h Warmup
12h45 Largada 31ª Cascavel de Ouro

PR
OG

RA
M

AÇ
ÃO

O FC Cascavel faz o jogo mais
importante de sua história neste
domingo, quando desafia o Maringá
FC pela partida de volta da decisão
da Taça FPF. Quem vencer o duelo
marcado para começar às 11h05 no
Estádio Willie Davids, em Maringá,
erguerá o troféu de campeão da
competição Sub-23 e garantirá uma
vaga na Série D do Campeonato
Brasileiro 2018. O jogo de ida
terminou empatado por 2 a 2. Assim,
nova igualdade, independentemente
do placar, levará a decisão para os
pênaltis. O atacante Tocantins
desfalca o time cascavelense,
enquanto o zagueiro Layo, o lateral-
direito Gasperin e o meia André são
dúvidas, todos por lesão.

 FÁBIO DONEGÁ
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Jornada Acadêmica fala de História, Antiguidade e Interfaces
 Evento reúne educação, cultura

e arte; temas perpassam pela
História do Egito, nativos

americanos e reinos africanos

Cia de Teatro cria peça a partir de composição de Chico Buarque (1976)

O coordenador do curso
de História, professor
Fausto Irschlinger

Sempre levando conhecimento e atualidades
a seus alunos, a Universidade Paranaense – Uni-
par, Unidade de Cascavel, realizou neste semes-
tre mais uma Jornada Acadêmica. O curso de
História panejou com muitos detalhes a 18ª edição
do evento, que trouxe como tema central ‘História,
Antiguidade e Interfaces’.

Noite científica, noite cultural - apresentação
de harpa com Rafael Deboleto, e palestras marca-
ram a edição. A Cia de Teatro Hierofânico abrilhan-
tou a abertura da Jornada, com a peça ‘Mulheres
da vida, mulheres do mundo’ – adaptação da mú-
sica Mulheres de Atenas, de Chico Buarque.

A palestra inicial foi com o professor Maurício
Schneider, que abordou a temática ‘Antiguidade
oriental: interfaces entre História e Arqueologia –
escavando o passado’. O foco foi promover a inte-
ração entre a História e as outras ciências, para o
estudo da antiguidade. Permitir pensar como as
descobertas arqueológicas ajudam a entender a
História do Egito. Um dos exemplos citados foi a
última grande descoberta arqueológica no Egito,
que traz informações sobre a época das pirâmi-
des. O achado data de 2013, contudo, os resulta-
dos dos estudos foram divulgados em 2016.

Também com bastante notoriedade, o assunto
‘Nativos americanos: interfaces entre História e An-
tropologia’, foi conduzido pelo professor Jovane
Gonçalves dos Santos. Segundo ele, existem es-
tudiosos que trazem o povo indígena para a Antro-
pologia e esse é apenas um objeto de estudo des-
sa ciência. “A Antropologia não só se caracteriza
por ter um objeto bem definido, mas um olhar bem

Professor Edilson Marques convidado para falar sobre reinos africanos

definido, uma forma de compreender o outro. E a inten-
ção é apresentar o que é a Antropologia e como ela
estabelece um diálogo com a História”.

Na semana, também discutiu-se ‘Reinos africa-
nos: interfaces entre História e sociedade’, com Edil-
son Marques da Silva. Conforme fundamenta, é ne-
cessário entender para que servem os reinos e a
organização social no campo da sobrevivência. Um
ponto básico é compreender a etnia – composta por
pessoas que têm uma língua, cultura e terra. “Cada
uma se especializa em um tipo de mercado, mas para
sobreviver precisa de outras etnias, e isso constitui
um reino”, explica.

Nesta vertente de troca de conhecimentos, ‘Antigui-
dade ocidental: interfaces entre História e Filosofia – a
invenção da razão’ foi mais um tema em questão, apre-
sentado pelo professor Marcelo Guerreiro Rodrigues.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Os 11,3 quilômetros de exten-
são da Avenida Brasil desde o Tre-
vo Cataratas até a Avenida Tito
Mufatto deverão ser ampliados
para cerca de 15 quilômetros em
2018 até o Contorno Oeste.

O objetivo é que ela se torne
a grande avenida que cor ta a ci-
dade de norte a sul, além de pro-
porcionar acessos facilitados às
rodovias da região.

Uma conversa entre o prefeito
de Cascavel, Leonaldo Paranhos,
e o ministro dos Transportes, Mau-
rício Quintella, há poucos dias ser-
viu para agilizar o processo que

Extensão da Av.Brasil

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

R$  14 milhões
Segundo Leonaldo Paranhos, o poder público vai buscar os recursos
necessários, inclusive no Ministério dos Transportes, ainda em 2017. A
expectativa é para que a licitação saia do papel no próximo ano.
O prefeito destaca que a obra toda, somando a avenida e as
desapropriações, devem somar R$ 14 milhões. “É uma obra que precisa
ser feita porque Cascavel precisa dela. Vamos trabalhar nestes dois
meses para que este recurso esteja disponível neste ano e licitar em
2018 para que seja uma realidade o mais rápido possível”, afirmou.

ABERTURA da avenida até o Contorno Oeste promete sair do papel

está parado por falta de recursos.
Segundo o prefeito, as tratati-

vas com Quintella sobre esse as-
sunto foram bem positivas e abri-
ram espaço para alguns trâmites
que serão adotados ainda neste
ano. “Esta obra é uma necessida-

de para a cidade. Já temos a ru-
brica e o projeto está pronto. O
que precisamos é do aporte finan-
ceiro para a desapropriação de al-
gumas áreas às margens de onde
vai passar a via e para a obra em
si”, afirmou.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:16h e 21h30 (3D-Dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h50 (Leg)
Sala 2: Qui a Qua: 13h45 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua: 17h15 e 19h45 (Dub)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h (Dub)

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua: 13h30 e 16h (dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h30 e 21h (leg)
Sala 2: Qui a Qua: 14h, 16h30 e19h (dub)
Sala 2: Qui a Qua: 21h30 (leg)

 Big Pai e Big Filho
Sala 3: Qui a Qua: 13h50, 15h40 e 1730

 A Noiva
Sala 3: Qui a Qua: 19h30 (dub)
Sala 3: Qui a Qua: 21h30 (leg)

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 4: Qui a Qua: 14h40, 17h, 19h10 e 21h20
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 03 de novembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

1- Sandro Satio Suzuki e Deise Ferrari
2- Robson Woginski da Silva e Dayane Cristina Alcantara
3- Lucas de Oliveira Barbosa de Lima e Keila Vilas Boas da Silva
4- Wagner Willian da Silva Lima e Francieli Pelozi Alves
5- Eduardo Manoel Branco e Franciely Peratelli Vitor
6- Fernando Wodzik e Josiane Perrut
7- Vinicius Casais de Morais e Augustinho Fernando Pastre
8-Claudio Pereira da Silva e Francineide Negreiros de Sousa
9- Everton Barbosa da Silva e Kamilla Caroline Castro Andrade
10-Douglas da Silva Neves e Julyevelen Thays Balbino Sartori
11- Samuel Lucas Pereira e Aniely Ghisi Pucini
12- Leonardo Schultz e Pamela Graebin Correa
13- Kleber Rouglas de Mello e Marizete Laufer
14- Romildo de França e Leticia Moraes de Quadros
15- Peterson Lenos e Suzilaine da Silva Gonçalves
16- Gédervam Cardoso Dal'Sotto e Ana Paula Gemelli
17- Itamar Roanito Costa e Ana Patricia Sendeski
18-Marcelo Alves Doré e Larissa da Silva

Tradição, fé, saudade. O Dia de Fi-
nados foi marcado por visitação inten-
sa nos cemitérios de Cascavel, data re-
servada para homenagear aqueles que
partiram e deixam muita saudade.

A dona de casa Dina Rômulo vai ir
ao Cemitério Central todos os anos
prestar homenagem a entes queri-
dos. “Venho aqui para lembrar quem
já partiu. É uma tradição orar para
que eles tenham descanso eterno”.

Alexandro Pereira foi visitar o tú-
mulo da namorada e prestar home-
nagem a ela. “É o primeiro ano que
venho aqui, para lembrar os bons
momentos e desejar que ela esteja

Dia de homenagens

em um bom lugar”, disse.
Há também quem vai para encon-

trar amigos. “Não tenho parentes
enterrados aqui. Venho para ver os
amigos e assistir às missas”, conta a
dona de casa Maria Júlia.

PROGRAMAÇÃO
A programação nos cemitérios
começou às 7h e se estendeu até as
20h. A princípio, confirmou a
previsão de 150 mil pessoas pelos
quatro cemitérios da área urbana. Isso
sem contar as visitas aos cemitérios do
interior. O que chamou a atenção foi a
grande participação nas celebrações
religiosas.Para oferecer estrutura a todo
esse público, houve quem trabalhou
muito. É o caso dos vendedores. No
total, 25 contratos foram fechados
pela Acesc (Administração dos
Cemitérios e Serviços Funerários de
Cascavel) em barracas que ofereciam
de flores a lanches. “Percebemos uma
movimentação intensa o dia todo. O
tempo ajudou e o pessoal aproveitou a
manhã, principalmente, para a
visitação, quando o movimento foi mais
intenso. No comércio, a venda de
flores e de outros itens foi boa, pelo
que nós percebemos”, avaliou o
superintendente da Acesc, Beto Lima.

TRADIÇÃO EM VENDAS
Glacir da Silva trabalha com

artesanato e há 12 anos faz suas
vendas em frente ao Cemitério

Central. “Eu mesma faço os vasos.
Todos com flores artificiais, que duram
mais. Os que fazem mais sucesso são
os menores, que têm cimento dentro

e não acumulam água”, conta.
“Paguei, neste ano, R$ 300 para três
dias de locação. Vale muito a pena o

investimento porque a movimentação
é intensa e a gente consegue ter um

lucro a mais”, explica.

VISITANTES participaram em peso das celebrações nos cemitérios
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Encerrado o mês dedicado à saúde
da mulher, a Secretaria de Saúde de
Cascavel inicia ações de incentivo aos
cuidados da saúde do homem. Neste
ano, a campanha de prevenção em
Cascavel está focada em novembro,
conciliando o calendário com as ações
nacionais. Antes, Cascavel realizava as
atividades em agosto e a partir de 2017
realizará o “Novembro Azul”.

De acordo com o secretário de saúde,
Rubens Griep, o objetivo é motivar uma
mudança cultural para que os homens
procurem atendimento multiprofissional
preventivo, de forma que possam verifi-

UNIDADE ............................. DIAS
 Aclimação .................................. 22 e 23
Brazmadeira ....................................... 25
Cancelli .............................................. 11
Cascavel Velho ........ 07/17/18/21/23/24
Cataratas ........................................... 18
Claudete ............................................ 25
Colméia .............................................. 25
Espigão Azul ..................................... 25
Faculdade .......................................... 18
Floresta .............................................. 18
Guarujá .......................................... 7 e 8
Interlagos .......................................... 18
Juvinópolis ......................................... 25
Los Angeles ......................................  18
Morumbi ............................................ 11
Navegantes ........................................ 25
Pacaembu ................................... 22 e 29
Palmeiras ............................................ 18
Parque Verde ..................................... 25
Periollo .......................................... 8 e 22
Pq. São Paulo ............................... 23 e 30
Rio do Salto ......................................... 11
Santa Bárbara ................... 7/8/21/25/28
Santa Cruz ......................................... 25
Santa Felicidade ................................. 18
Santo Onofre .................................. 7 e 8
Santos Dumont .......................... 22 e 25
São Cristóvão ......................... mês todo
São Francisco ..................................... 11
São João .............................................. 18
São Salvador ....................................... 18
Sede Alvorada .................................... 18
USF Canadá ....................................... 25
Vila Tolentino ..................................... 25
14 de Novembro .......................... 21 e 24
Lago Azul .......................................... 18
Jardim Ipanema .......................... 8 e 24
USF Cidade Verde ....................... 7 e 21
Maria Luíza .................................. 9 e 16

 AÇÕES
Durante este mês serão
realizadas atividades nas
unidades de saúde do
Município, bem como trabalhos
em sala de espera e/ou
palestras, inclusive em horários
estendidos e aos sábados.

car a condição de saúde com maior fre-
quência, antes que doenças se manifes-
tem de forma mais grave, como o cân-
cer de próstata, infecções sexualmente
transmissíveis ou infecções urinárias, por
exemplo. “É importante lembrar que es-
ses cuidados devem ser observados du-
rante o ano todo. Novembro é um mês
de intensificar este alerta, com ações es-
pecíficas em todas as unidades de saú-
de”, observa o secretário.

PATERNIDADE
Neste ano, a campanha Novembro
Azul também chama atenção para a
paternidade responsável, incentivando
que os homens estejam mais presentes
na formação da família, no atendimento
aos filhos e com respeito à sua própria
saúde.

N  o  velas
 • REDE GLOBO
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pe-
las emissoras e estão sujeitos a mudanças em fun-
ção da edição das novelas.

GLOBO •
DO OUTRO LADO DO PARAÍSO

Clara é firme com Gael e declara que não permi-
tirá a exploração das esmeraldas. Bruno e Raquel
se beijam e são vistos por Ivanilda e Nicácio, que
comentam. Renato acusa Lívia de ter armado contra
Clara e decide se afastar da namorada. Sophia con-
voca uma reunião de família. Gael controla o uso do
celular de Clara. Raquel estranha que Clara tenha
saído da rede social. Nádia implica com Raquel. Iva-
nilda e Nicácio contam para Lorena que Bruno beijou
Raquel. Henrique se despede de Elizabeth e sugere
que a esposa não se envolva em brigas com Natana-
el. Jô convence Elizabeth romper com Renan pes-
soalmente, e Natanael avisa ao detetive.

MALHAÇÃO
Tina se desespera com a decisão

de Mitsuko. Ellen, Anderson e Cristia-
ne se preocupam com o sumiço de Fio.
Tonico chora sem parar, e Keyla fica
nervosa. Benê confessa a Juca que não
sabe se gostou do beijo. Anderson lo-
caliza Fio, que revela sobre o racismo
que sofreu dos seguranças do prédio
de Lica e dos policiais. Telma avisa a
Anderson que Tina será mandada para
o Japão, e Ellen aconselha o irmão a
lutar pela namorada.

TEMPO DE AMAR
No Rio, Lucinda se desespera com

a presença de Maria Vitória. Emília vê
Maria Vitória e Vicente. Reinaldo e Eu-
nice se divertem juntos. Teodoro des-
preza Felícia. Tiana sugere que Inácio

e Justino formem uma dupla musical.
Inácio acredita sentir o perfume de Ma-
ria Vitória e se emociona. Celeste e
Eunice falam sobre o amor.

PEGA PEGA
Sandra Helena insinua a Eric que

sabe quem o incriminou. Mônica pede
dinheiro a Malagueta e avisa que sou-
be por Timóteo que ele roubou o Ca-
rioca Palace. Lígia pergunta a Athaí-
de se foi ele quem colocou as provas
na pasta de Eric. Sabine insulta Ar-
lete. Eric diz a Maria Pia que des-
confia de Athaíde.

sbt

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Xavier explica a Fernanda que Pe-

dro está amarrado porque sofreu uma
crise nervosa e poderia se machucar

ou tentar fugir da clínica. Luiz comuni-
ca a Mariana que já fez o novo testa-
mento onde ela aparece como única
herdeira de seu pai.

CARINHA DE ANJO
Verônica conversa com Cecília e diz

que além da perda do pai outros acon-
tecimentos ajudaram a aumentar o va-
zio que ela sente. A secretária diz que
o amor que sente por Gustavo e o na-
moro de Cecília com o empresário a
deixam ainda mais abalada. Cristóvão
leva Fátima para jantar. Vitor e Tia Perucas
decidem fazer uma manifestação na cida-
de pela volta do LePf. Verônica pede per-
dão por estar desabafando com ela, mas
que precisa compartilhar o que está sentin-
do. Cecília chora ao escutar tudo e pergun-
ta se ela e Gustavo chegaram a ficar juntos
em algum momento. A secretária diz que é
melhor não falarem sobre isso para não se
machucarem ainda mais.

 • SBT

DIVULGAÇÃO

Bruno e Raquel
se beijam

Bruno e Raquel
se beijam
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Motorista é preso

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Dois acidentes graves foram re-
gistrados em rodovias federais nes-
te feriado. O primeiro deles ocorreu
no Trevo Cataratas, na BR-467, em
Cascavel, na noite de quarta-feira.

O acidente envolveu um Astra
e um Gol. Uma mulher conduzia
o Astra e seguia para encontrar
o marido, quando o carro foi atin-
gido na traseira pelo Gol. O mo-
torista do Gol ficou preso e foi
socorrido por populares. Só que,
depois de sair do carro, o homem
tentou fugir.

De acordo com informações da
Polícia Militar, que atendeu a ocor-
rência, ele estava com evidentes
sinais de embriaguez e se recusou
a fazer o teste do bafômetro. A polí-
cia pediu, inclusive, para imprensa

local testemunhar que o motorista
estava embriagado. Ele foi preso.

O segundo acidente aconteceu
na manhã de ontem, na BR-277, em
Cascavel. Um jovem de 24 anos
conduzia um Clio, sentido a Foz do
Iguaçu, quando um dos pneus es-
tourou. O motorista perdeu o con-

GOL ficou destruído e motorista foi preso por embriaguez CARRO capotou e parou em um barranco

trole da direção e capotou, caindo
em um barranco. Anderson José
Quadros teve ferimentos modera-
dos e foi encaminhado para atendi-
mento hospitalar.
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Constituição Federal
A Constituição Federal é extremamente generosa

com templos religiosos. Para abrir uma igreja, por
exemplo, não há qualquer restrição ou exigência,
além de total imunidade tributária. Basta abrir as
portas e começar a pregar. A Constituição Federal
de 1988 “reconhece a liberdade de crença e de
prática religiosa (...) no livre exercício de cultos

religiosos e na garantia de proteção dos locais de
culto e das suas liturgias”.

Lembrando que...
Além de o vereador
Misael Júnior fazer
parte da bancada
evangélica da Câmara
de Cascavel, ele
também é pré-
candidato a deputado
estadual. Misael é uma
das “carinhas novas” da
Câmara nesta
legislatura.

Estado laico?
No Brasil, o Estado é

COMISSÃO DE ÉTICA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Hoje é recesso na Câmara de Vereadores de
Cascavel. Isso por conta do feriado de ontem, Dia de
Finados.

 Embora na quarta-feira já tinha gente viajando e
nem mesmo atendia o telefone.

 Assim como na prefeitura. Ninguém trabalha
hoje, a não ser nos serviços de emergência na saúde.

Os vereadores da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara de Cascavel receberam um
pedido do advogado Lauri da Silva - que
representa o vereador Damasceno Júnior (PSDC) -
para que seja adiada a oitiva de seu cliente, porque
Lauri estará em viagem. A oitiva ocorreria nesta
segunda-feira, e foi adiada para data a ser
definida. O vereador é investigado por um áudio
em que oferece cargo público em troca de serviços
particulares.

Um projeto protocola-
do recentemente na Câ-
mara de Cascavel prome-
te render muita polêmica
em plenário. Isso sem
contar que a maioria da
bancada é evangélica e
as discussões com rela-
ção a religião têm sido
mais contundentes do
que demais assuntos de
interesse de toda a popu-
lação cascavelense.

Trata-se do Projeto de
Lei 148 de 2017, que al-
tera a Lei Municipal
5.321 de 2009. De au-
toria do vereador Misa-
el Júnior, a proposta é
para isenção de IPTU
para igrejas, no caso de
prédios alugados.

Igrejas registradas,

Isenção de
IPTU a igrejas

com CNPJ, não pagam
impostos. A exceção é
para prédios locados. Se-
gundo o projeto, para se-
rem beneficiados de isen-
ção, os templos deverão
comprovar que o imóvel é
locado exclusivamente
para fins religiosos, além
de apresentar uma cópia
registrada em cartório do
contrato de locação do
referido imóvel.

No texto, Misael justi-
fica que os contratos de
locação costumam trans-
ferir a responsabilidade
do pagamento do impos-
to para o locatário, fican-
do, desta forma, imputa-
da de impostos.

laico. Mas isso não é
lei há tempos na Casa
do povo de Cascavel.
O plenário já foi palco
de briga feia por
causa de crenças
religiosas.
Enquanto isso,
projetos, como a
LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias),
atrasam para ir a
votação, considerando
que a LOA tem que
estar na Câmara até o
dia 15 deste mês.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

AUTOR DO PROJETO, Misael Júnior, faz parte da bancada evangélica da Câmara
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 66
Homicídios 53
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 995
Furtos 2.855
Veículos (furtos/roubos) 864
Outros 2.986

Acidentes 2.301
Colisões 2.120
Atropelamentos 176
Mortes 46

Um homem de 44 anos - que não
teve o nome divulgado até o fecha-
mento desta edição - se divertia em
uma cachoeira com um grupo de
amigos quando o acidente aconteceu.
Ele se afogou e dois rapazes consegui-
ram alcançá-lo, mas não conseguiram
tirá-lo da água. “Ele era muito gran-
de. A gente não conseguiu arrastá-
lo. Quase afundamos também”, con-
tou um dos rapazes que estavam
no local e que aguardava, desespe-
rado, pelo resgate. Não dava a im-
pressão, mas o rio tinha quase qua-
tro metros de profundidade. O aci-
dente aconteceu em uma proprieda-
de particular perto da Praça de Pe-

Tragédia

dágio da BR-277, sentido Curitiba.
Uma ambulância do Corpo de

Bombeiros e uma equipe de busca e
resgate foram até o local. Todo um
aparato de salvamento foi montado,
com muito cuidado, por conta da
profundidade. Apenas depois de qua-
se duas horas de busca é que o cor-
po foi encontrado.

PRIMEIRA MORTE
Esta é a segunda morte por afogamento
registrada nesta semana. A primeira
morte aconteceu domingo, quando uma
adolescente foi levada pela enxurrada
na Fonte dos Mosaicos. Os bombeiros
tentaram reanimá-la, mas sem sucesso.

Batida em poste
Um acidente deixou uma
pessoa gravemente ferida na
manhã de ontem em Cascavel.
Jean Carlos, de 42 anos,
dirigia um Punto quando
tentou desviar de um
cachorro na Rua Jacarandá,
Bairro Parque Verde. Ele
perdeu o controle da direção
e bateu em um poste, que
ficou destruído. Com o
impacto, outro poste caiu na
rua, que ficou interditada pela
manhã para a passagem de
veículos. A Copel foi acionada
para fazer o conserto com
urgência, já que muitos fios
ficaram espalhados pela rua e
havia risco de incêndio e
choque.

Um motociclista ficou gravemente ferido na tarde de ontem. Ele caiu de moto na
PR-486, rodovia estadual que vai sentido a Jotaesse. Ele estava em alta
velocidade. Ficou desacordado e precisou ser atendido, inclusive, por
socorristas do Consamu, que, com o helicóptero, foram até o local do acidente.
A vítima foi encaminhada para atendimento hospitalar.

DIVULGAÇÃO

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá
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Os fenômenos naturais atingem diretamente o bolso do
consumidor e influenciam a vida humana. A chuva não é um
desastre, mas em situações extremas de pouco ou muito
volume de água pode ser prejudicial. A quantidade de chuva
que chegou aos reservatórios no mês de setembro foi a
menor nos últimos 86 anos. Por isso, a fatura da conta de luz
a partir deste mês será mais cara, devido à baixa vazão das
hidrelétricas. Passando a operar mais usinas térmicas, cujo
custo de energia é mais alto.

A Aneel informou que a bandeira tarifária vermelha, patamar
dois, sofre reajuste de 42,8% passando de R$ 3,50 para R$ 5
para cada 100 kw/h consumidos. Até setembro, a bandeira era
amarela com taxa extra de R$ 2 para cada 100 kw/h.

As energias renováveis são grandes aliadas desta situa-
ção atual no País. A energia solar é a preferida entre as opções
renováveis. Os painéis fotovoltaicos podem produzir até 100%
da energia exigida. A economia pode ser de até 95% nas
faturas. O payback - tempo necessário para pagar o investi-
mento com a economia de energia - é de até cinco anos. Ou
seja, o valor da fatura de luz diminui e o valor economizado
volta para o bolso do consumidor em pequenas parcelas.

A geração de energia pelos próprios consumidores é
uma tendência em expansão. A produção fotovoltaica cres-
ceu 70% no mundo nos últimos dois anos e a previsão é de
que, em 2024, mais 1,2 milhão de usuários tenham adapta-
do sua produção e consumo de energia.

BANDEIRA VERMELHA
PARA A ENERGIA ELÉTRICA

 Itaipu
Perto de atingir a marca
de 2,5 bilhões de
megawatts-hora (MWh)
acumulada, em 33,5 anos
de operação, a usina de
Itaipu obteve agora em
2017 o quarto melhor
outubro do ranking
histórico. No mês, foram
produzidos 8.291.916
MWh, volume suficiente
para abastecer Foz do
Iguaçu por 15 anos.
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“Não há estrutura econômica
que suporte quando você

suga da sociedade 35% do
Produto Interno Bruto.
Quanto maior a carga

tributária, menor o
desenvolvimento econômico
e menor geração de emprego

nós teremos.”

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
emplacou neste
ano a maior
delegação dentre
os 46 municípios
participantes da
6ª edição dos
Parajaps (Jogos
Abertos
Paradesportivos
do Paraná), com
80 paratletas.

Os feriados e os
recessos em
novembro geram
prejuízo milionário à
economia. Em
Cascavel, por
exemplo, são três
feriados este mês,
com possibilidade de
três dias de recesso.
Ou seja: uma semana
sem trabalho.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

24
Sexta

Curitiba

17 25
Sábado

24
Sexta

24
Sábado

15

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

12

CHEIA
04/11 - 03h22

18

CRESCENTE
27/11 - 20h22

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

Nublado com
chuva e trovoadas

Nublado com
chuva e trovoadas

Nublado com
chuva e trovoadas

Nublado com
chuva e trovoadas

Gilberto Vieira Filho, presidente e
engenheiro da Quantum Engenharia

Deputado federal Alfredo Kaefer
(PSL-PR) defende o limite de 25%

do PIB na carga tributária e
lembra que, mesmo com alta

arrecadação, o Brasil tem o pior
índice de Retorno de Bem-Estar à
Sociedade medido em 30 nações.

 Supersalário
Depois de pedir ao governo
autorização para acumular
salários de R$ 61 mil, dizendo
que trabalhar sem receber
contrapartida “se assemelha
a trabalho escravo”, a
ministra dos Direitos Humanos,
Luislinda Valois, desistiu da
reivindicação de acumular o
salário de ministra e a
aposentadoria de
desembargadora do TJ
da Bahia.

DIVULGAÇÃO
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Cascavel
de Ouro

Neste domingo todas as
atenções são para a

prova mais
esperada do ano.

A Cascavel de Ouro no
Autódromo Zilmar
Beux. A largada
será às 12h45.

Poemas e desenhos
De 6 a 30 de novembro, o

artista plástico André
Boniatti estará expondo sua

arte na Sala Verde da
Biblioteca Pública Sandálio
do Santos. É uma série de

desenhos e poemas
intitulados “Contorções e

Distorcionismos”.
A Biblioteca funciona das

8h30 às 19h.

Dança
O Quebra Nozes,  versão

remontada da famosa peça
do compositor russo

Tchaikovsky, será atração
deste fim de semana no

Teatro Municipal de Cascavel.
A promoção é da Class Escola
de Dança, que reverterá toda
a renda do espetáculo para a
Apae de Cascavel. Confira a
programação: hoje, às 20h,
amanhã, às 11h às 14h30 e

às 18h30 e domingo,
às 19h30.

THAISA
OLIVEIRA,

fotografada

por Arivonil

Policarpo

Em momento a dois, Alessandra e Matheus Lima

Enem
Neste domingo tem a primeira
etapa do Exame Nacional do

Ensino Médio (Enem). Os
portões serão abertos a partir

das 12h.  A novidade para
este ano é que a prova  será
realizada em dois domingos
consecutivos: dias 5 e 12 de

novembro. A mudança
realizada pelo Ministério da
Educação  resultou de uma

consulta pública que contou
com a participação
de 600 mil pessoas.
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Á
ri

es

Você vai esbanjar criatividade e dis-
posição para aprender coisas novas
no emprego. Se tiver a chance de fa-
zer um curso ou trocar ideias com al-
guém mais experiente, invista. Cor:
amarelo.

horóscopo

To
ur

o

Bom dia para fazer algumas mudanças
e tentar novos caminhos no emprego.
Siga seus instintos. Observe atentamente
o que acontece à sua volta: pode des-
cobrir muita coisa. Cor: pink.

Li
br

a

Você terá facilidade para se comuni-
car, expor opiniões, trocar ideias e
vender seu peixe no trabalho. Pode
se destacar em reuniões ou entrevis-
tas de emprego. Amigos podem dar
dicas valiosas. Cor: roxo.

E
sc

or
pi

ão

Bom momento para ganhar dinheiro.
Concentre-se na carreira e nas opor-
tunidades de melhorar de vida. Pode
ter ideias lucrativas, mas evite contar a
alguém antes de concretizá-las. Cor:
branco.

G
êm

eo
s No trabalho, tudo o que fizer em equi-

pe trará um resultado muito melhor. Agir
em parceria ou sociedade será mais
fácil. Ouça novas ideias e não tenha
medo de experimentar algo fora da
rotina. Cor: cinza.

C
ân

ce
r Você vai querer mergulhar no traba-

lho e se empenhará ao máximo para
atingir seus objetivos. Com tanta dis-
posição, será fácil se destacar. Talvez
tenha que ralar dobrado. Cor: vinho.

Sa
gi

tá
rio

Os astros renovam sua disposição e
você vai abraçar o trabalho com todo
entusiasmo. Explore seus pontos for-
tes, concentre-se nas tarefas que do-
mina e contagie os colegas com seu
otimismo. Cor: laranja.

C
ap

ric
ór

ni
o Invista na carreira e em suas ambi-

ções, mas trabalhe no seu canto e não
comente seus planos. Quanto mais dis-
crição, melhor! Bom astral para colo-
car o papo em dia com amigos. Cor:
rosa.

Le
ão

Sua criatividade vai surpreender no
trabalho. Coloque as boas ideias em
prática, troque experiências com cole-
gas e use o que aprender. Pode ter
sorte com grana: faça uma fezinha.
Cor: azul.

V
irg

em

Sua mente não para e você pode ter
ideias supercriativas para ganhar di-
nheiro. Há chance de faturar uma boa
grande com serviços ou produtos ca-
seiros: use seus dons. Cor: bege

A
qu

ár
io

Corra atrás dos seus sonhos e bus-
que aliados para alcançar seus ideais.
Não se contente com pouco. A sorte
vai beneficiar sua carreira e seus gan-
hos. Pode ter notícias de alguém dis-
tante. Cor: azul.

Pe
ix

es

Boa fase para mergulhar na carreira e
aprofundar seus projetos. Essa é a hora
de lutar pelo que quer, batalhar por
uma promoção ou aproveitar mudan-
ças no trabalho a seu favor. Cor: ama-
relo.

ANJO ALADIAH

A pessoa que nasce em 3 de novembro,
sob a influência desse anjo, tem bom co-
ração, é correta em seus empreendimen-
tos, frequentará a melhor das sociedades
e terá uma vida social intensa. Será um
anjo na Terra. Compreensiva, reservada
e dedicada à pessoa amada. Dotada de
grande imaginação, auto confian-
ça, flexibilidade e capacidade de
escolher sempre o melhor caminho
ou oportunidade. Trabalhará muito e
não medirá esforços para que se viva
numa sociedade mais justa.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 32

Bem-aventurado aquele cuja transgressão é
perdoada, e cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor
não imputa maldade, e em cujo espírito não há
engano. Quando eu guardei silêncio, envelhe-
ceram os meus ossos pelo meu bramido em
todo o dia.  Porque de dia e de noite a tua mão
pesava sobre mim; o meu humor se tornou em
sequidão de estio. Confessei-te o meu peca-
do, e a minha maldade não encobri.

Protege nos dias: 29/03 - 10/06 - 22/08 -
03/11 - 15/01. Número de sorte: 5. Mês
de mudança: maio. Está presente na Ter-
ra: de 3h às 3h20 da manhã.

Matilde de Paula Soares, Liliana
e Magela BernardoSHOPPING JL

SESSÃO:
Sala 3: 13h50,
15h40 e 1730

TELONA
Big Pai eBig Pai eBig Pai eBig Pai eBig Pai e
Big FilhoBig FilhoBig FilhoBig FilhoBig Filho

DIVULGAÇÃO

Estreia hoje mais uma superprodução
nas telona do cinema Arcoplex no
Cascavel JL Shopping. Adam é um
adolescente que precisa descobrir o
mistério por trás do desaparecimento
de seu pai. Para isto ele se aventura
numa floresta tentando localizar o
pai. Quando ele encontra-o
descobre que ele é ninguém mais,
ninguém menos, do que o lendário
Pé Grande. Ele tem se escondido na
floresta há anos para proteger a si e
sua família de uma grande
corporação que quer fazer
experimentos científicos com ele. Pai
e o filho começam a passar um
tempo juntos e Adam logo
descobrirá que ele também tem super
poderes, além de sua imaginação.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pe-
las emissoras e estão sujeitos a mudanças em fun-
ção da edição das novelas.

GLOBO •
DO OUTRO LADO DO PARAÍSO

Clara é firme com Gael e declara que não permi-
tirá a exploração das esmeraldas. Bruno e Raquel
se beijam e são vistos por Ivanilda e Nicácio, que
comentam. Renato acusa Lívia de ter armado contra
Clara e decide se afastar da namorada. Sophia con-
voca uma reunião de família. Gael controla o uso do
celular de Clara. Raquel estranha que Clara tenha
saído da rede social. Nádia implica com Raquel. Iva-
nilda e Nicácio contam para Lorena que Bruno beijou
Raquel. Henrique se despede de Elizabeth e sugere
que a esposa não se envolva em brigas com Natana-
el. Jô convence Elizabeth romper com Renan pes-
soalmente, e Natanael avisa ao detetive.

MALHAÇÃO
Tina se desespera com a decisão

de Mitsuko. Ellen, Anderson e Cristia-
ne se preocupam com o sumiço de Fio.
Tonico chora sem parar, e Keyla fica
nervosa. Benê confessa a Juca que não
sabe se gostou do beijo. Anderson lo-
caliza Fio, que revela sobre o racismo
que sofreu dos seguranças do prédio
de Lica e dos policiais. Telma avisa a
Anderson que Tina será mandada para
o Japão, e Ellen aconselha o irmão a
lutar pela namorada.

TEMPO DE AMAR
No Rio, Lucinda se desespera com

a presença de Maria Vitória. Emília vê
Maria Vitória e Vicente. Reinaldo e Eu-
nice se divertem juntos. Teodoro des-
preza Felícia. Tiana sugere que Inácio

e Justino formem uma dupla musical.
Inácio acredita sentir o perfume de Ma-
ria Vitória e se emociona. Celeste e
Eunice falam sobre o amor.

PEGA PEGA
Sandra Helena insinua a Eric que

sabe quem o incriminou. Mônica pede
dinheiro a Malagueta e avisa que sou-
be por Timóteo que ele roubou o Ca-
rioca Palace. Lígia pergunta a Athaí-
de se foi ele quem colocou as provas
na pasta de Eric. Sabine insulta Ar-
lete. Eric diz a Maria Pia que des-
confia de Athaíde.

sbt

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Xavier explica a Fernanda que Pe-

dro está amarrado porque sofreu uma
crise nervosa e poderia se machucar

ou tentar fugir da clínica. Luiz comuni-
ca a Mariana que já fez o novo testa-
mento onde ela aparece como única
herdeira de seu pai.

CARINHA DE ANJO
Verônica conversa com Cecília e diz

que além da perda do pai outros acon-
tecimentos ajudaram a aumentar o va-
zio que ela sente. A secretária diz que
o amor que sente por Gustavo e o na-
moro de Cecília com o empresário a
deixam ainda mais abalada. Cristóvão
leva Fátima para jantar. Vitor e Tia Perucas
decidem fazer uma manifestação na cida-
de pela volta do LePf. Verônica pede per-
dão por estar desabafando com ela, mas
que precisa compartilhar o que está sentin-
do. Cecília chora ao escutar tudo e pergun-
ta se ela e Gustavo chegaram a ficar juntos
em algum momento. A secretária diz que é
melhor não falarem sobre isso para não se
machucarem ainda mais.

 • SBT

DIVULGAÇÃO

Bruno e Raquel
se beijam

Bruno e Raquel
se beijam
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:16h e 21h30 (3D-Dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h50 (Leg)
Sala 2: Qui a Qua: 13h45 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua: 17h15 e 19h45 (Dub)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h (Dub)

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua: 13h30 e 16h (dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h30 e 21h (leg)
Sala 2: Qui a Qua: 14h, 16h30 e19h (dub)
Sala 2: Qui a Qua: 21h30 (leg)

 Big Pai e Big Filho
Sala 3: Qui a Qua: 13h50, 15h40 e 1730

 A Noiva
Sala 3: Qui a Qua: 19h30 (dub)
Sala 3: Qui a Qua: 21h30 (leg)

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 4: Qui a Qua: 14h40, 17h, 19h10 e 21h20


