














Luciane Crestani: a ganhadora da promoção
 “Presenteie seus Amores” do Cascavel JL Shopping

Luciane Crestani foi a grande vencedora da promoção “Presenteie seus 
Amores”, realizada pelo Cascavel JL Shopping, e já está passeando 
pelas ruas de Cascavel com o seu Fiat Mobi ‘zerinho’. O sorteio foi 
realizado no dia 14 deste mês e assim que foi comunicada, em menos de 
20 minutos, a ganhadora apareceu para retirar o seu ‘presentão’.  
“Nunca passou pela minha cabeça que eu iria ganhar, vai ajudar muito e 
veio na hora exata”, agradece. 

As promoções não param, em breve o Cascavel JL Shopping 
terá mais novidades!
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A inFlux é uma das redes mais reconhecidas do 
franchising brasileiro. Com os franqueados mais 
satisfeitos do país, conquistou por 7 vezes o 
Destaque do Selo de Excelência da ABF.

Em 2O17, veio outro reconhecimento: o título 
de melhor franqueadora do Brasil, entre 
todos os segmentos.

É o prêmio máximo concedido pela ABF.

Fundada em 2OO4, a inFlux inovou o mercado de 
idiomas com seu método de ensino exclusivo, 
garantindo o domínio do inglês em 2 anos e meio 
em contrato.

Hoje já são mais de 13O escolas em todo o Brasil.
Essa trajetória de sucesso teve a participação de 
todos: franqueadora, franqueados, colaboradores 
e alunos.

Se você deseja investir em um negócio sólido, 
rentável e reconhecido, venha fazer parte da 
família inFlux.

Matrículas Abertas!

Inglês e Espanhol

Cascavel - 3038-2625
R. Maranhão, 1210 - Centro
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Bolinho de feijoada: 
a paixão nacional em uma nova versão.

INGREDIENTES

01 kg de feijão preto cozido;

150g de calabresa;

150g de bacon;

300g de costelinha de porco defumada;

03 dentes de alho;

800g de farinha de mandioca (branca);

01 maço de couve;

PREPARO

    Vamos começar com coisa boa: o bacon. 
Refogue o ingrediente e em seguida adicione a 
calabresa. Assim que estiverem bem fritinhos,
coloque o alho picado. A costelinha e o feijão 
também se juntam na panela, deixando tudo ferver 
até que fique um caldo bem grosso. Essa é a hora 
de acertar o sal. Desfie a costelinha e a calabresa 
utilizada e bata todos os ingredientes no mixer 
para criar um caldo de feijão homogêneo. A farinha 
é o que dá o ponto para fazer o bolinho, vai adicio
nando e misturando até formar a massa. Para o 
recheio, fatie o maço de couve em cortes bem 
finos. A montagem é simples: faça bolinhas com a 
massa (abrindo da mesma maneira que fazemos 
com a coxinha), em seguida adicione a couve e 
feche. Frite em óleo quente, passe em uma farinha 
temperada e aproveite a receita.
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CINCO LIVROS QUE VIRARAM 
FILME EM 2017

   Se você gosta de boas histórias, vai adorar 
esta informação: enredos inspirados em 
livros chegaram aos cinemas.
   Ler o livro ou assistir ao filme? Bom mesmo 
é fazer os dois! A Contelle e o Viver listaram 
os cinco livros imperdíveis que ganharam 
adaptações cinematográficas.

1. A Cabana - Willian P. Young

   O rapto da filha mais nova de Mackenzie 
Allen Philip e a suspeita de que ela foi brutal-
mente assassinada e abandonada em uma 
cabana virou de pernas para o ar a vida da 
família. Um convite, que parece ter vindo de 
Deus, para voltar àquela cabana, quatro 
anos após o acontecimento, instiga Philip, 
que revive o pior dia da sua vida. Lá, ele se 
surpreende com o questionamento: “Se 
Deus é tão poderoso e cheio de amor, por 
que não faz nada para amenizar a dor e o 
sofrimento do mundo?”. As respostas são 
surpreendentes, reveladoras e prometem 
transformar a vida de quem lê.

2. A Torre Negra  - Stephen King

    A Torre Negra é uma saga que foi escrita 
durante 33 anos pelo gênio Stephen King. 
Nela, é narrada a história de um pistoleiro 
que corre o mundo em busca da chamada 
Torre Negra. A obra mistura o real e o 
imaginário, une terror, fantasia, ficção e 
cultura popular e é considerada a melhor 
obra do autor.  

3. It - Stephen King
 

    Uma criatura centená-
ria, que se alimentava 
de medo e mudava de 
forma, chamada It, foi 
o que sete crianças 
enfrentaram. Trinta 
anos depois, eles são 

chamados para a 
batalha definitiva, pois a 

criatura voltou a assassinar 
crianças. Stephen King explora 

as particularidades de cada 
uma das personagens, demons-

trando em mais uma obra sua
genialidade.

4. Extraordinário 
R. J. Palacio

  Histórias de supera-
ção são fascinantes. 
No caso da obra 
Extraordinário, a 
superação é do 
menino Auggie 
Pullman, que 
nasceu com o 
rosto deforma
do e precisa 
aprender a se 
adaptar, especialmen
te na escola, e mostrar aos 
colegas que sua aparência não 
o torna inferior a ninguém. 

5. Sete Minutos Depois da Meia-Noite 
Patrick Ness

   
                                    

                                  
                                     

 
Com 13 anos de 

idade, Conor tem 
uma vida complicada:

a mãe sofre de câncer em fase 
terminal; o pai raramente se faz 
presente; sofre bullying na escola; a 
avó é impiedosa. O que torna sua 
vida mais leve é o sonho que o 
menino tem todas as noites: uma 
árvore gigante conta histórias para 
ele em troca de ouvir as histórias
do garoto. Na vida real, as
conversas com a árvore
acabam prejudicando Conor, 
mas em compensação o
ajudam a enfrentar
dificuldades no mundo
da fantasia.

obra do autor.  
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DE SEGUNDA A SEXTA

A PARTIR DAS 11H00

Que tal uma

MARMITA
GOURMET?

Deus é Fiel!

(45) 3038.0397

Doce Tempero Restaurante
WhatsApp (45) 9941.0204

Rua Paraná, 2447 - CentroGabriely Mochi de Oliveira
tem 21 anos. É historiadora e 
agente de viagens.

fb.com/Gaby.Mochi
instagram.com/gabymochi/

Viajar é
Se joga no mundo
 
                Mochilar seria se jogar no mundo, explorar cada 
pedacinho de chão, novas culturas e  aumentar o conhecimen-
to. Todo mundo deveria viver essa  experiência! Ter a chance 
de descobrir como é bom fugir do comodismo. Para começar 
vamos dividir em 5 etapas básicas para que tudo ocorra bem, 
sem nenhum imprevisto que estrague a sua viagem.
 Trace seu trajeto: escolher o destino, mapear e 
organizar todos os lugares que irá  passar facilita na hora de 
economizar. Dos lugares mais procurados pra mochilar 
destacamos a América do sul pela quantidade de belezas 

naturais e a Europa pra quem gosta de História.
   Destino escolhido: escolha seu 

meio de locomoção até onde seu mochilão se 
inicia. Eu gosto de  comprar vôos fazendo 
MULTITRECHOS, economiza tempo e dinheiro.  

Multitrecho seria a entrada por um determinado lugar 
e a saída por outro, por exemplo: tracei meu 

mochilão da Europa - peguei voos entrando 
por Portugal e saindo pela  Itália. Foi ótimo, 
pois além de poupar, tive a oportunidade de 
conhecer outros lugares.
 Crie uma pré-programação: defina 

quantos dias pretende passar em cada cidade e 
para  hospedar-se  foque na melhor localização. Às 
vezes a diferença de valor parece muito grande, 
mas ficar afastado gera tempo perdido e gastos 
com transporte, sai elas por elas.

 Seguro de viagem: depois do transporte, 
reservas ou pré-reservas de 

hospedagem, estudos dos 
destinos, é hora de adquirir um seguro de 

viagem. Geralmente são muito econômicos e te 
ajudará em caso de imprevistos. Toda e qualquer viagem 

para fora do Brasil é obrigatório o seguro.
 Informe-se sobre os pontos turísticos: pesquise os 
lugares que deseja conhecer, alguns precisam de agendamen-
to para visitação, fique de olho para não ter imprevistos.  Um 
exemplo que precisa de no mínimo 10 dias antecipados de 
agendamento é a Casa Rosada em Buenos Aires. 

Seguindo esses passos iniciais, você pode se jogar e 
aventurar-se! Se ainda tem dúvidas, você pode contar com o 
auxílio de um agente de viagens. Eu amo programar mochilões 
e me sinto cheia de alegria em participar desse sonho junto 
com o cliente.  
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