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Quem não viajou durante os dois dias de
feriado em Cascavel, aproveitou para
curtir o principal cartão-postal da cidade.
O Lago Municipal ficou lotado de pessoas
que foram ao local para tomar chimarrão,
bater papo, fazer caminhada ou
simplesmente apreciar a natureza. Diante
dos 33 graus de temperatura, não pode
faltar sorvete, refrigerante e muita água.
z Pág. 04

Fora de controle

Desde o motim registrado na semana passada quando presos tomaram as galerias da Penitenciária Estadual de Cascavel, fizeram reféns e decapitaram um detento, a unidade prisional parece
estar fora de controle. Na madrugada de ontem uma nova fuga mobilizou policiais. Agentes estão
descontentes com a administração do presídio.
z Pág. 14
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Derrota dos paranaenses
DIVULGAÇÃO

Lutar contra o rebaixamento requer
uma dose de superação na reta final do
Brasileiro como demonstrou o meia
Danilo Barcelos, que fez os dois gols da
Ponte Preta sobre o Atlético-PR na tarde de ontem, no Moisés Lucarelli.
O jogador estava vetado pelo departamento médico em razão de uma
gripe forte, mas bateu o pé para jogar e resolveu a partida. O primeiro
gol veio no primeiro tempo junto com
muito choro e emoção.
No segundo tempo ele estava lá
para fazer o segundo em uma cabeçada para as redes e definir o placar.

O Atlético-PR ainda descontou com
Sidcley também no segundo tempo,
mas perdeu por 2 a 1.
Com o resultado, a Ponte Preta
vai a 39 pontos, fica na 17ª posição,
mas ainda não sai da zona de rebaixamento porque tem o mesmo número de pontos do Vitória, mas pior
saldo de gols. O Atlético-PR segue com
45 pontos, na 12ª posição, mas ainda pode ser ultrapassado por Chapecoense ou Fluminense.

APENAS UMA
DÚVIDA

CESAR GRECO

O PRÓXIMO COMPROMISSO do
Atlético-PR está marcado para domingo, às
19h, contra o Vasco, em casa
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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.
1- Edivino Ezequiel Cabral e Luciana Mainardes da Silva
2- Willian Fernando Bregoli Lazzarin e Adriana Camila Souto
3- Marcos Pedro Rodrigues e Juçara Aparecida de Deus
4- Johnatan da Silva Lopes e Josieli Ramos Gonçalves
5- Tchale Wegermann Pereira e Juliana Farias Galvão
6- Eduardo Felipe da Silva Mattos e Adriadine Nascimento dos Santos
7- Paolo Mautone Romera e Layne Cristine Bloemer
8- Douglas Carvalho e Samara Gonzatto Carniel
9- Ronye Peterson Cordeiro e Thais Crivelatti
10- Mateus de Araujo Vieira e Flavia Turcatto
11- Sidnei Xavier e Rose Bussi
12- Anderson Gasparino Dalazen dos Santos e Jessica Amorin Cruz
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 16 de novembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Para o jogo de hoje do Palmeiras, na
arena, às 20h, em São Paulo, contra o
Sport, o técnico interino Alberto Valentim
tem apenas uma dúvida na escalação:
quem será o lateral-direito? No último
treino, ontem à tarde, uma especulação.
Jean estava em campo, depois de seguir
cronograma diferenciado de treinos por
conta de um desgaste no joelho direito.
Se Jean não for escolhido para a posição,
o único esboço revelado por Valentim foi o
da antevéspera da partida, com Tchê Tchê
deslocado à lateral, e Guerra ganhando
vaga no meio-de-campo, ao lado de Felipe
Melo e Moisés. Mesmo com Jean
participando do treino principal, a possível
escalação do Palmeiras para esta quinta é
Fernando Prass; Tchê Tchê, Edu Dracena,
Luan e Michel Bastos; Felipe Melo, Guerra
(Mayke) e Moisés; Keno, Dudu e
Deyverson. Mina e Borja são desfalques.
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Ataque de gladiadores

DIVULGAÇÃO/CORITIBA

O técnico do Coritiba, Marcelo
Oliveira, não tem desfalques e conta com os mesmos jogadores dos
últimos dois jogos para a partida
contra o Flamengo, hoje, no Couto
Pereira, em Curitiba.
No último treino, na manhã de
ontem, foi definido os 23 relacionados e a novidade ficou no retorno do atacante Iago Dias, que está
recuperado de uma lesão e reforça
o time nesta reta final.
Com os mesmos jogadores à
disposição, a dúvida persiste se
Marcelo Oliveira irá começar o jogo
com o atacante Kleber entre os titulares. Após recuperação de dois
meses, o Gladiador irá para o seu
terceiro jogo seguido, mas entrou
no decorrer da partida nas duas
últimas oportunidades.
Caso opte por Kleber como titular no início da par tida, o Coritiba pode aparecer com uma
nova configuração no setor ofensivo, pois Oliveira tem demonstrado que está apostando na
presença do Gladiador e de Henrique Almeida juntos, como ocor-

Coxa segue na 15ª
posição da tabela
do Brasileirão

Alerta ligado
Apesar do fôlego das últimas
partidas e a pequena, mas
perigosa distância do Z-4, o
goleiro do Coritiba, Wilson,
mantém o alerta ligado. Ele
lembra que o clube ainda vive
os perigos da parte de baixo da
tabela e não pode passar a
planejar a Sul-Americana antes
de pensar em evitar o
rebaixamento. O Coxa está na
15ª colocação da tabela, com
40 pontos.

reu contra o Fluminense e também Ponte Preta. O técnico lembra que tem treinado com os
dois em campo.

Retorno importante
O Santos contará com David Braz e Bruno Henrique para enfrentar o
Bahia hoje, às 21h, na Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro está recuperado de edema na coxa esquerda. O atacante
retorna após cumprir suspensão automática na derrota por 2 a 0 para a
Chapecoense, na segunda-feira (13), em Chapecó. A dupla viajou na tarde de
terça-feira (14) para Salvador, onde encontrou a delegação do Peixe.
Em compensação, Caju será desfalque. O lateral-esquerdo não enfrentou a Chape por causa de dores musculares na perna esquerda, entre o
joelho e o tornozelo. Sem chance de título brasileiro após a derrota de segunda, o Santos briga por uma vaga direta na
Libertadores do ano que vem. Faltando
quatro jogos para o fim, ocupa a
quarta colocação, com
56 pontos.

PLACAR DE ONTEM
Ponte Preta
Grêmio
Cruzeiro
Corinthians
Vasco

?
?
?
?
?

x
x
x
x
x

?
?
?
?
?

Atlético-PR
São Paulo
Avaí
Fluminense
Atlético-MG

JOGAM HOJE
20h
20h
20h
21h
21h

Chapecoense
Palmeiras
Botafogo
Bahia
Coritiba

x
x
x
x
x

Vitória
Sport
Atlético-GO
Santos
Flamengo

04

LOCAL

HOJE NEWS, 16 DE NOVEMBRO DE 2017

Cascavel 33 graus
Com uma garrafa de água ou uma
cuia de tererê, os cascavelenses
encerraram o feriado prolongado e
tentaram espantar o calor de 33ºC
graus na tarde de ontem. No Lago
Municipal, o cartão-postal da cidade, o movimento durante todo o dia
foi intenso. Famílias aproveitaram
para relaxar, fazer um piquenique e
ainda levar as crianças para brincar no parquinho.
A mãe do Guilherme, Luciane
Kazikoski, foi preparada: garrafa
de água gelada, boné e uma toalha para secar o suor do pequeno, de três aninhos. “Eu quase
nunca tenho folga, principalmente nos fins de semana, que é o
dia de trazer ele. Então, aproveitei que hoje pude descansar, deixei os afazeres de casa, e vim.
Ele estava pedindo desde o meiodia para vir, mas esperei o sol ficar mais fraco”.
Com salgadinho, bolachas, frutas e muita água, a família de Luciana Jandrey foi em peso para o
Lago. “Tivemos um feriado prolongado. No primeiro dia aproveitei
para deixar a casa em ordem e hoje
resolvi relaxar. As crianças adoram
vir aqui brincar no parque, jogar
resto de pão para os peixinhos, é
um momento de lazer”.
O mesmo fez a família da Jessica Santos Oliveira e do Lean-

dro Rodrigo Monteiro. Eles levantaram tarde e, logo depois do almoço, já começaram a organizar
o que levariam para o piquenique. “É uma forma de recarregar as energias para os dias da
semana que ainda faltam para
trabalharmos”.

Consamu: inscrições só hoje
As inscrições para o concurso público do Consamu (Consórcio Intermunicipal
Samu Oeste) seguem até hoje. Ao todo são disponibilizadas 192 vagas,
algumas para preenchimento imediato e outras para cadastro de reserva em
Cascavel e na região Oeste.Inscrições devem ser feitas pelo site
www.saber.srv.br. Para candidatos do ensino médio o valor é de R$ 80 e do
ensino superior R$ 150. A prova está prevista para o dia 03 de dezembro.
Mais informações pelo telefone (45) 3225-3322.
 Reportagem: Romulo Grigoli

Movimento no Lago
Municipal foi intenso
durante todo o dia
CALOR

E o calor que fez durante o feriado
prolongado em Cascavel deve
permanecer até o fim de semana. De
acordo com o instituto Simepar,
para hoje está prevista uma pancada
de chuva, assim como na sexta-feira.
As temperaturas oscilam entre
19ºC e 32ºC. No sábado e no
domingo o sol volta e o clima deve
ficar mais ameno, com mínima de
15ºC e máxima de 27ºC.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos
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FÁBIO DONEGÁ

“Eu amo Cascavel”. Os painéis com a inscrição “Eu amo Cascavel”, instalados na Avenida Brasil para as

comemorações dos 66 anos do Município ficarão no local por tempo indeterminado. Eles caíram no gosto da
população que encontrou nos painéis um cenário para fotografias. “Eu achei lindo, estava passando pelo centro e vi
o painel” diz a professora Noiara Zardo.
São três painéis, no valor unitário de R$ 7 mil, totalizando R$ 21 mil. Estão instalados na Avenida Brasil, com a Rua
Sete de Setembro, na Brasil com a Avenida Carlos Gomes e na Brasil, em frente à Catedral.

Novas alas no Universitário
A vice-governadora Cida Borghetti
e o secretário da Saúde Michele Caputo entregam hoje, às 16h, em
Cascavel, novas alas e setores do
Hospital Universitário do Oeste do
Paraná (Huop). Foram investidos R$
3,8 milhões em obras de revitalização, compras de equipamentos e

ampliação dos serviços do hospital.
Também será inaugurado o Núcleo
de Mama do HU de Cascavel. A unidade conta com mamógrafo digital.
O equipamento de alta tecnologia
identifica nódulos de mama em casos suspeitos com rapidez e precisão. O mamógrafo permite marcar

lesões não palpáveis por computador e realizar a biópsia do tecido lesado imediatamente.
O Hospital Universitário do Oeste
do Paraná atende 100% pelo SUS.
São cerca de 67 mil consultas anualmente atendendo os cerca de 2 milhões de habitantes da região.
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Arquitetura e Urbanismo
Turma do 1º ano criou projetos inspirados no
arquiteto Le Corbusier.
O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel, realizou seu 2º Feirão Imobiliário – Minha
máquina de morar. A proposta lançada à turma da 1ª
série envolvia o projeto de duas casas geminadas,
em um terreno pré-definido e utilizando o arquiteto
Le Corbusier como referência.
A atividade aconteceu na disciplina de Projeto
Arquitetônico I, ministrada pela professora Aline Rodrigues Silveira, trazendo conteúdos que possibilitam que o aluno tenha o primeiro contato com projetos residenciais.
Os projetos foram apresentados em uma grande feira imobiliária, em que os alunos montaram
stands e ofertaram as casas projetadas. Conforme
a professora, os funcionários, professores e acadêmicos dos demais anos do curso fizeram o papel
de clientes: “Todos tinham em mãos um ‘cheque’
em branco, que deveria ser utilizado para comprar
uma das casas”.
O objetivo da feira é desenvolver habilidades
dos alunos de defender seus projetos e se expressar de maneira convincente, além de estimular a
troca de experiência entre todo o corpo discente.
“Pela segunda vez, tivemos feedback bastante positivo dos alunos, que ressaltam a relevância

Acadêmicos apresentam e
vendem imóveis na planta

da atividade, principalmente em relação à
intercomunicação. Essa atividade ainda envolve o
curso todo, já que os acadêmicos das outras turmas
também ficam ansiosos pela feira, para conhecer o
trabalho dos colegas e dar suas contribuições, gerando
uma grande rede de colaboração”, destaca Aline.

Feirão Imobiliário apresenta
16 projetos arquitetônicos
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Turma da 1ª série já desenvolve projeto arquitetônico

Estudantes capricham também na publicidade: Seu imóvel é mais que uma
casa, é uma obra de arte
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Mais uma na PEC!
Uma semana após o início da segunda rebelião na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel), a reportagem do Hoje News já recebeu a
primeira denúncia. Segundo um
agente que estava trabalhando na
unidade prisional, na madrugada de
ontem, quando da fuga de seis detentos da PEC, o diretor Rene Maciel Wizoski Fernandes, teria chegado
na unidade alcoolizado. “Como houve fuga, foi ligado para ele vir até a
unidade. Quando ele chegou aqui
percebemos que estava bêbado,
maltratando e humilhando os agentes, sendo que a culpa da situação
estar esse caos é dele mesmo”.
Conforme o agente, a direção
não teria dado ouvidos aos agentes
em relação às diversas denúncias de
que os presos iriam “virar a cadeia”.
“Como da outra rebelião, não dão
ouvidos. Não há condições de trabalho nem mesmo de segurança.
Para virar a penitenciária novamente é questão de tempo”.
Durante a madrugada, seis presos
conseguiram escalar as paredes do
solário, onde os detentos estão alojados desde o fim da rebelião, e sair da

Seis presos tentaram fugir escalando o solário;
quatro foram RECAPTURADOS
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

unidade. Um dos presos foi detido por
agentes do SOE (Setor de Operações
Especiais) quando já estava na guarita de saída. Outros três foram recapturados a tarde por agentes, em meio
aos escombros da rebelião.

Estrutura e foragidos
De acordo com a presidente do Sindarspen (Sindicato dos Agentes
Penitenciários do Paraná), Petruska Niclevisk Sviercoski, os mais de
700 presos que continuam na PEC estão alojados no solário. “Nenhuma ala e nenhum cubículo está inteiro. Não há condições de abrigar
esses presos e muito menos segurança dentro da unidade. Os agentes estão do lado de fora e a custódia está sendo feita por integrantes
do SOE e da Polícia Militar”.
Além dos dois presos que ganharam as ruas na madrugada de
ontem, as forças de segurança estão empenhadas em localizar os
outros 34 presos que evadiram-se da unidade prisional durante a rebelião, ocorrida entre os dias 9 e 11 de novembro.

SEM RETORNO

A reportagem do Hoje News
entrou em contato com a assessoria
de imprensa da Sesp (Secretaria
Estadual de Segurança Pública e
Administração Penitenciária), via
WhatsApp questionando o fato
do diretor estar alcoolizado na
unidade. A mensagem foi
visualizada às 9 horas, porém, até o
fechamento da edição, não houve
retorno. Diversas ligações foram
feitas à PEC, mas ninguém atendeu.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

67
54
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

1.034
2.917
895
3.056

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.396
2.184
181
46
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Juventude Giro Político
na Política

politica@jhoje.com.br

Escola sem partido

O trabalho Legislativo
em Cascavel não se restringe apenas à Câmara
de Vereadores “normal”.
Muita gente jovem se engaja na política, conhece,
discute assuntos que interessam à sociedade e
inter fere, inclusive, na
elaboração de projetos
de lei para o Município.
É o caso da Câmara
Jovem de Cascavel. Ela trabalha em conjunto aos
vereadores na elaboração
de ideias, com um intuito
pedagógico e social para
os jovens. E são bem jovens. A idade da “galera”
vai de 14 a 17 anos.
E eles inclusive participam de sessões, semelhantes às sessões ordinárias do legislativo, realizadas a cada duas semanas no plenário da Câ-

mara de Vereadores.
E a Câmara Jovem não
apenas discute os temas
como propõe aos vereadores projetos. “As sugestões são trazidas para
nós pelos membros, é feita análise de cada proposta e elaborado um projeto. Depois, encaminhamos para os vereadores
que podem aceitar ou
não. Projetos sugeridos
como o que institui atividades de lazer no calçadão no domingo vieram
de ideias nossas”, conta o presidente da Câmara Jovem, Robson Eduardo Leite, que com apenas
17 anos comanda a moçada pela segunda gestão consecutiva.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Divulgação

Deve gerar um bafafá danado uma proposta feita pelos
vereadores Celso Dal Molin e Rômulo Quintino, que se
intitula de “Programa Escola sem Partido”. Resumidamente, o
projeto proíbe que professores com regime partidário atuem
com os assuntos nas salas de aula das escolas do Município.
Os mesmos vereadores são contra o ensino de “ideologia de
gênero” dentro das escolas.

Proibição
No projeto prevê que fica
vedada a prática de
doutrinação política e
ideológica, bem como a
veiculação de seus
conteúdos. A justificativa
dos vereadores autores do
projeto é de que alguns
professores usam das suas
aulas para tentar obter a
adesão dos estudantes a
determinadas correntes
políticas. E dizem entender
necessário que os filhos
recebam dos pais a
educação moral e religiosa
que estejam de acordo com
suas convicções.

Vereador contra...
O vereador Paulo Porto é
um dos que está contra
essa ideia. “Este projeto é
um grande equívoco além
de ser inconstitucional,

segundo a OAB. É um
elogio a ignorância cujo o
único objetivo e resultado
é defender as crianças da
inteligência e do
conhecimento científico”.
Segundo ele, a proposta é
“uma estupidez rematada”.
E afirmou ainda que OAB
local já se pronunciou
contra a proposta.

Sinalização
O Legislativo protocolou
uma indicação à Cettrans
solicitando estudos
técnicos e providências
urgentes para sinalização no
cruzamento das ruas Érico
Veríssimo e Hercílio da Luz,
no Bairro Alto Alegre. A
justificativa é de que o local
é cenário constante de
acidentes. E também dá
acesso a diversos órgãos
importantes, como
fórum e hospital.

CICLOVIA NA CARLOS GOMES
SESSÕES são realizadas a cada 15 dias na Câmara

DESINTERESSE

“A gente nota desinteresse em muitos jovens com a política.
Muitos são acomodados, não se preocupam e não aceitam a
mudança. É isso que a gente busca na Câmara Jovem,
auxiliar nessa mudança”, afirma o rapaz.
Muito se fala que os jovens são o futuro do país e por isso
há uma grande preocupação com o interesse desse público
com o que acontece no “mundo real”. Falta interesse da
maioria, na avaliação do presidente. “Os jovens precisam se
envolver mais, encontrar uma forma dinâmica de fazer isso”.

Os vereadores também solicitaram à Secretaria de
Planejamento um estudo para construção de uma ciclovia
na Avenida Carlos Gomes. A via é caminho para a
Unioeste, e além disso tem diversos estabelecimentos
comerciais pelo caminho. Pelas obras do PDI, já tem
ciclovia na Avenida Brasil e na Avenida Barão do Rio
Branco. Também está prevista a construção na Avenida
Tancredo Neves, financiada pelo BID
 A Prefeitura recebeu, de emenda parlamentar, um valor
de R$ 1.078.000, para a área da Saúde.
 O dinheiro deve ser usado especificamente para a
construção da Unidade de Saúde Tio Zaca.
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MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

“Sempre foi ideal da
nossa República a
independência e a
harmonia entre os
poderes. Uma das
palavras-chave do nosso
governo é o diálogo,
diálogo e respeito com o
Legislativo e o Judiciário”.

TEMER SERÁ LEMBRADO?
Talvez o mais impopular presidente da história da República Federativa do Brasil, Michel Temer avança com suas reformas que
desagradam a esquerda, mas têm simpatia
da classe produtiva. Mesmo que parte das
reformas seja necessária para o Brasil voltar a crescer, a popularidade de Temer continua patinando.
Será que Temer será lembrado futuramente? Essa é uma pergunta difícil de responder.
No Brasil, poucos ex-presidentes deixaram legados que realmente fizeram ser lembrados,
décadas depois. Juscelino Kubitschek, que
construiu Brasília, e Getúlio Vargas, que criou
a CLT, talvez sejam os mais populares.
Nem mesmo ex-presidentes da história recente do Brasil são lembrados. Pouca gente
lembra de Itamar Franco, por exemplo, que
abriu o caminho para a implantação do Plano Real. Sarney e Collor continuam na vida
pública, mas sem lembranças positivas de
seus governos. Lula e Dilma são os mais recentes, então é impossível medir a lembrança histórica de ambos.
Se as reformas derem certas – isso só o
tempo dirá – é bem provável que Temer seja
lembrado como o “Presidente Reformista”.

Michel Temer, Presidente
da República.

NOTAS
z Falecimento

z Festividades

Morreu ontem, em
Curitiba, Valdemira
Bibiano da Silva, aos 74
anos. Ela era presidente
da Sociedade Espírita
Irmandade de Jesus e
coordenadora do
Albergue Noturno de
Cascavel. Valdemira
faleceu após complicações
decorrentes de uma
cirurgia. O sepultamento
está previsto para hoje
após o velório na capela
central da Acesc.

A programação de
aniversário dos 66 anos
de Cascavel terá
sequência hoje. A partir
das 8h30 será assinada a
autorização de licitação
da para a construção da
capela mortuária do
Bairro Floresta. Às 11
horas, será homologada
a licitação para a
implantação do Centro
de Convivência do
Cascavel Velho, uma
obra de R$ 1,6 milhão.

A Expovel 2017
que foi encerrada
ontem com
grandes shows
musicais e
presença de
público em todos
os dias do evento
agropecuário.

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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As informações
desencontradas
que seguem na
PEC após motim.
Ontem três presos
que teriam
fugido foram
encontrados
na unidade.
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Mayara com o
filho Murilo e a
filha Izadora,
em momento
de muita
ternura

gente@jhoje.com.br
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mostra Científica
O Centro Estadual de
Educação Profissionalizante
Pedro Boaretto Neto (Ceep)
realiza dias 22, 23 e 24 de
novembro a Mostra
Cientifíco Pedagógica.
Será das 18h30 às 22h.
O evento é aberto a toda
comunidade. O Ceep fica na
Rua Natal, 2.800, Tropical.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hip Hop na
Sala Verde
Está agendado para 5 de
dezembro a abertura da 1a
Exposição “Nas Entrelinhas
do Hip Hop”. O objetivo é
valorizar a cultura Hip Hop,
local. Os interessados em
participar ou contribuir
com algum material, devem
entrar em contato
pelo telefone:
(45)9 99073566, com Andy
FÁBIO DONEGÁ

Tecnologia
Sábado e domingo, Cascavel será sede de
um dos maiores eventos que vai reunir
tecnologia, cultura, informação
e entretenimento.
Trata-se do GeekUp 2017.

Antônio Pizoni
e Fátima
durante, as
comemorações
do aniversário
de Cascavel

FERNANDO

NAGAI

oOo
O evento contará com várias startups,
desafios de robôs, exposições e circuito de
palestras. Entre os palestrantes estará
Arnaldo Jabor, dia 19. O evento será no
Centro de Convenções e Eventos de
Cascavel. Mais informações pelo telefone
(45) 99911-9075

Noite eletrônica
Dia 24 de novembro tem a festa Build
Up, com a grande atração eletrônica
nacional.Será no Banggai Nightclub, às
23h. Kalozy tem mais de 4 milhões de
plays somados no spotify, em remix de
Losing feito pelos fenômenos
Vintage Culture & Jord.
Mais informações pelo telefone
(45) 3039-3444.

Felipe Sorbara e Fernanda Schwade, em
clima de pura felicidade!

Só existem dois dias no ano
em que nada pode ser feito:
um se chama ontem e o
outro, amanhã. Portanto,
hoje é o dia certo para
amar, acreditar, fazer e,
principalmente, viver!
Aproveite a semana para
exercitar a sua capacidade
de viver intensamente
o dia de hoje.
Dalai Lama

08 VARIEDADES

HOJE NEWS, 16 DE NOVEMBRO DE 2017

VARIEDADES

CASCAVEL, 16 DE NOVEMBRO DE 2017

Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro.
O meu socorro vem do Senhor que fez o
céu e a terra. Não deixará vacilar o teu
pé; aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem
te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua
direita. O sol não te molestará de dia nem
a lua de noite.

ANJO MELAHEL
Quem nasce sob esta influência, é absolutamente correto, gosta de tudo
colocado em ordem e nunca adia o
que deve ser feito. Tem o domínio da
comunicação, expressa com clareza
seus sentimentos, embora possa parecer tímido e introvertido, num primeiro contato com pessoas desconhecidas. Tem fortes premonições, sobre
fatos que acontecem quando menos
se espera. A filosofia espiritualista
o atrai, é um iluminado. Será audacioso, capaz de empreender
expedições diferentes e perigosas e executar trabalhos exóticos.

Não deixe que o comodismo impeça
você de voar um pouco mais alto.
Quem trabalha em casa ou por conta
própria deve lutar por sua autonomia
ao invés de ficar na dependência dos
outros. Cor: branco.

Libra

Você está com a faca e o queijo na mão
para entreter a sua clientela. Quem trabalha na área do lazer, da diversão ou
entretenimento não pode reclamar da
sorte. Evite correr riscos desnecessários: Cor: roxo.

Escorpião

Atividade que exija concentração e
privacidade conta com a ajuda das
estrelas. O dia pede cuidado com a
sua ingenuidade, pois alguém pode
tirar proveito da sua boa-fé. Cor:
branco.

Sagitário

Aproveite o astral do dia para fazer
ajustes nas relações de amizade ou
familiares. Pense nas diferenças como
coisas complementares, não como um
motivo para se afastar das pessoas.
Cor: cinza.

Cuidado com imprevistos ou contratempos - eles podem gerar gastos ou prejuízo. Está na hora de você se tornar
mais realista nas finanças, pois há um
grande risco de ficar no vermelho hoje.
Cor: vermelho.
Ouvir o conselho ou o parecer de pessoas que tenham outro ponto de vista será
altamente vantajoso hoje. As parcerias
estão favorecidas, mas é preciso fazer com
que as diferenças de pensamento sejam
algo complementar. Cor: verde.

Capricórnio

O dia traz a necessidade de separar o
que serve do que não serve nas diversas áreas de sua vida. Medite sobre as coisas que realmente dá valor e
descarte o que não tem mais utilidade
e o que só traz problemas. Cor: rosa.

Você terá uma melhor percepção das
coisas como se olhasse do alto e visse
tudo de outra perspectiva. Bom dia para
transmitir os seus conhecimentos. O clima é de insatisfação no trabalho. Cor:
tons claros.

Procure agir com discrição no trabalho
e só terá a ganhar. Quanto maior for o
seu anonimato, menor serão os obstáculos a enfrentar. Abuse da sua habilidade para contornar as situações complicadas. Cor: preto.

Aquário

Siga as suas convicções e não terá do
que se arrepender, mas saiba que o
oposto também é verdadeiro: na dúvida ou na incerteza, evite tomar decisões importantes. O dia revela a chance
de uma decepção. Cor: preto.

A sensação de bem-estar que você terá
vai estar associada aos amigos e aos grupos da sua convivência. O momento favorece a integração com quem possui os
mesmos objetivos que você. Cor: preto

Peixes

Áries

horóscopo

Touro
 PROGRAMAÇÃO
16/11/2017, 18h30 e 21h
sala 2, às 14h, 16h30, 19h e 21h30

Salmo 121

Gêmeos

ESTRÉIA HOJE

Salmo do Dia

Câncer

Amanhã tem a estreia
do filme mais caro
do universo. Segundo reportagem
do Wall Street Journal, o longa
dirigido por Zack Snyder e
finalizado por Joss Whedon tem
aproximadamente duas horas
de duração e custou em torno
de US$ 300 milhões.
Por aqui, os amantes do cinema
poderão conferir a estreia no
cinema do JL Shopping.

Liga da Justiça tem no elenco
Ben Affleck (Batman), Gal
Gadot (Mulher-Maravilha),
Henry Cavill (Superman), Jason
Momoa (Aquaman), Ray Fisher
(Ciborgue), Ezra Miller (Flash),
Amber Heard (Mera), Willem
Dafoe (Vulko), J.K. Simmons
(Comissário Gordon), Jeremy
Irons (Alfred) e Amy Adams
(Lois Lane).

Leão

 ELENCO

Edivaldo Alves dos Santos, Marcelo
Manfredo Cotrin, Luiz Carlos da Cruz e
Cleusa Duarte.

Virgem

DIVULGAÇÃO

Parabéns!
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A Lua pode contribuir com a sua instabilidade emocional. Procure lutar contra
essa sensação de impotência diante de
uma tarefa difícil.Há um conflito que envolve as suas ambições e os seus anseios pessoais. Cor: cinza.
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N o velas
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Benê aceita o convite de Guto e
avisa a Josefina que vai para o Rio de
Janeiro. Julinho alerta a mãe sobre a
viagem de Benê. K2 convida Tato para
viajar. Bóris se anima com suas aulas
voluntárias no Cora Coralina. Renata
aconselha Josefina a permitir a viagem
de Benê com Guto. K2 afirma a K1 que
conseguirá dinheiro para suas férias
com Tato, e a amiga se preocupa. Anderson decide retomar os estudos e
Dóris comemora.
TEMPO DE AMAR
Irmã Imaculada e as outras freiras
são banidas de Portugal. José Augusto percebe o olhar rancoroso de Irmã
Imaculada para Delfina e desconfia. No
Rio, Geraldo contrata Helena para trabalhar no empório. Lucinda escolhe seu

vestido de casamento no ateliê de Paula. Em Portugal, José Augusto descobre que Maria Vitória vendeu seu medalhão para viajar ao Brasil e deduz que a
filha embarcou usando outro nome.
Maria Vitória pede que Vicente a leve
novamente para São Vital. Lucinda conta
a Inácio que guarda uma caixa com as
cinzas mortuárias de Dalva.

explica que seu pai teve uma crise nervosa ao saber que ela está trabalhando
em tempo integral e que perdeu a bolsa
de estudos. Fernanda decide explicar
tudo para o pai. Isabela exige que Camila se afaste de Carlos e conta que
sua amiga Fernanda é namorada dele.

PEGA PEGA
Athaíde comemora ao saber que Eric
foi preso. Júlio fica surpreso quando Nelito lhe conta que Antônia irá morar com
Domênico. Luiza pede ajuda a Lourenço para livrar Eric da cadeia. Eric diz à
Polícia que foi vítima de uma armadilha. Sergio avisa a Eric que o caso da
Mirella será reaberto.

CARINHA DE ANJO
Flávio pergunta para Haydee se conta para Gustavo que Nicole está voltando. Haydee diz para o filho que Nicole
pediu um relatório de tudo o que aconteceu em sua ausência. Na praça, sob
supervisão de Gustavo, os meninos e
as meninas jogam futebol juntos. Padre Gabriel conta para Estefânia que a
decisão de Cecília terminar o namoro
com Gustavo não teve nada a ver com
André e a ex-noviça jamais deu esperança para o doutor.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Fernanda encontra Pedro sedado e
pergunta a Xavier o que aconteceu. Ele

• SBT

RECORD • O RICO E LÁZARO
DIVULGAÇÃO

Belsazar e Madai provocam Zac durante o Banquete. Beroso encontra Aspenaz e fala da atitude
de Belsazar de pegar o ouro sagrado dos hebreus
para utilizar no banquete. Daniel lê as profecias de
Jeremias. Durante o banquete, Belsazar distribui as
peças de ouro retirada do templo sagrado dos hebreus. Ele ordena que acendam o candelabro sagrado que foi aceso por Arão no passado. As chamas atingem o estandarte da Babilônia. Beroso
se assusta. As chamas do candelabro crescem e
se agitam furiosas, até que uma estranha fumaça
sai delas e surgem dedos de mão de homem.
Zac e os outros nomes ficam espantados. Ravina
e Ilana ficam contentes com o casamento de Zelfa e Zadoque. Belsazar exige uma resposta de
Beroso em relação ao ocorrido. Matias lembra da
morte de Zelfa e Zadoque. Aspenaz chama Nitócris. Dana se dá bem com Absalom.
No campo, Asher cuida de Joana. Daniel fala da
possível aproximação do rei Ciro e dos persas. Nitócris aconselha Belsazar a chamar Daniel. O sábio
hebreu é chamado. Rabe-Sáris anda pelas ruas da
cidade e avista os persas nas proximidades. A cidade é invadida e Arioque luta com alguns oficiais persas. Hurzabum se assusta com a invasão.

Daniel lê as
profecias
Zeca e Miguel de
cantam
juntos
pela primeira vez
Jeremias

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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PALAVRAS CRUZADAS

SHOPPING JL

 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)
 A Noiva
Sala 3: Qui a Qua: 21h30
 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 3: Qui a Qua: 15h, 17h10 e 19h20
 Gosto se Discute
Sala 4: Qui a Qua: 18h10, 19h50 e 21h30
 Big Pai e Big Filho
Sala 4: Qui a Qua: 14h20 e 16h20
SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:16h10, 18h50 e 21h30
Sala 2: Qui a Qua: 21h (dub)
Sala 2: Qui a Qua: 18h30 (leg)
Sala 3: Qui a Qua: 17h15 (dub)
 Big Pai Big Filho
Sala 1: Qui a Qua: 14h15 (dub)
Sala 2: Qui a Qua: 14h40 e 16h30 (dub)
Sala 3: Qui a Qua: 13h30 (dub)

SOLUÇÃO
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