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CINEHAREM
PRATICOSTOP
PONTEIROOIA

NIDROPED
CHEVALIER

MOURAEAST

Filme de
comédia
com Jack
Nicholson

Persona-
gem rico e
avaro da
Disney

Concreção
mineral 

do teto de
cavernas 
A verde e
rosa do

Carnaval
carioca

(?)
Mahal, 

monumen-
to indiano

Árvore eu-
ropeia au-
sente nos
trópicos

Frações 
da unidade

(Mat.)

Farinha
cozida em
água ou

leite
Por 

força ou
efeito de
(latim)

Obra inter-
pretada

na aula de
Português

Estrutu-
ra que 

substitui 
o telhado 

Subdivisão
territorial
de uma
diocese

Principal, 
em inglês

Pronúncia
correta
das pa-
lavras

"Santa Rita
de (?)",

álbum de
Rita Lee

Tempo in-
determi-
nado de
duração

A placa
"Pare", 

nos EUA

Atributo
tido por
raro no 

doidivanas

"Casa" da
bandeira
olímpica
em 2016

"Memorial
de Maria
(?)", ro-
mance

Upper (?)
Side,

bairro de 
Manhattan

Indígena que habita 
a Ilha do Bananal

Glândulas que contro-
lam o metabolismo

Camareira

Sinal que
valida pas-
saportes

Criado de
nobres

Declarar
em juízo

Recinto
guardado

pelo
eunuco

Presente-
mente

Brado do
flamenco

Ir e (?): é vedado no
cárcere privado 

Vedação reforçada 
da panela de pressão

A Sétima 
Arte (red.)
Eficiente;
funcional

Vistam
(a roupa)
Ano-Novo

vietna-
mita

Alvo 
como a
neve

Louco, em
inglês

Winston 
Churchill 

Presidente da
França (2020)

Flauta 
da Grécia

Antiga

O maior valor das
notas de
real, até

2020

Peça indi-
cadora do
tabuleiro

ouija

Título honorífico 
dos cavaleiros de

Napoleão Bonaparte

3/mad — têt. 4/aulo — east — ex vi — main — stop — ulmo. 8/ortoépia. 9/chevalier.

NovelasNovelas

Os resumos dos capítulos das novelas 
acima estão sujeitos a mudanças sem 
aviso prévio das emissoras.

CUIDADO COM O ANJO
(SBT) – 17h20
Quando Malu nasceu, sua 
mãe acreditava estar à beira 
da morte e a entregou ao pa-
dre Anselmo, que a levou para 
um orfanato. No local, Malu 
viveu lá por muitos anos, mas 
decidiu fugir. A garota conhece 
Candelária, que lhe dá abrigo e 
vira sua mãe. Um dia, Malu se 
mete numa confusão, vai parar 
na delegacia e é julgada pelo 
juiz Patrício Valverde, seu pai, 
e defendida pelo psicanalista 
João Miguel, por quem a moça 
se apaixona.

POLIANA MOçA 
(SBT) – 20h30
Ruth admite a Helô que está 
namorando Renato; a amiga 
diz que já sabia. Disfarçada, 
Violeta tenta ir ao encontro do 
pai, Antônio. Ruth e Helô ar-
mam pegadinha para Renato. 
Violeta fica chateada por não 
conseguir se aproximar do pai. 
Poliana chama Éric para par-
ticipar de atividade em grupo; 
ele alega que prefere fazer sozi-
nho. Em reunião online, Jeffer-
son começa a fazer perguntas 
para Violeta, em busca de algu-
ma pista.

MAR DO SERTÃO
(Globo) – 18h25

José explica suas intenções a 
Candoca (foto), e os dois se 
entendem. Laura, Márcio e De-
odora iniciam seus planos para 
destruir José, e Tertulinho exige 
que Candoca não seja prejudi-
cada. Labibe pede que Maruan 
fique em Canta Pedra, e os dois 
se beijam. Ismênia descarta o 
remédio que Deodora adminis-
tra para o Coronel em segredo, 
e o substitui por azeite.

REIS
(Record) – 21h
Abisai fica irritado com a atitude 
pacífica de Davi perante Saul. O 
rei decide não acabar com seu 
rival. Davi e os seus seguem para 
a Filístia.

TRAVESSIA
(Globo) – 21h
Laís disfarça sua preocupação 
e diz a Cidália que Stenio foi à 
Espanha atender um cliente. 
Juliana avisa a Brisa que Ari 
informou ao Juiz sobre sua 
ida ao parque para ver o filho. 
Helô pede informações para 
Laís sobre o cliente da Espa-
nha de Stenio, para poder aju-
dar a localizar o advogado que 
há dias não dá notícias. Karina 
elogia a aula de Monteiro para 
Isa, que fica surpresa. Helô 
descobre que o cliente de Ste-
nio da Espanha é perigoso. 
Moretti fica surpreso quando 
Guida lhe conta que Leonor 
agora tem um namorado. Mo-
retti coloca um GPS escondi-
do no carro de Oto.

Em comemoração ao 
aniversário de 60 anos da 
Orquestra Filarmônica da 
Universidade Federal do 
Paraná, o Teatro da Reitoria 
(Rua XV de Novembro, 1299) 
recebe o concerto “Curitiba ↔ 
Viena”, nos dias 24 e 25 de 
novembro, às 20 horas. A 
entrada é gratuita e a classi-
ficação é livre.

Sob regência do maestro 
Márcio Steuernagel, a obra 
comemora o aniversário da 
Orquestra e retrata a relação 
entre a capital do Paraná e 
Viena, capital da Áustria e 

cidade histórica da música 
de concerto ocidental. No 
palco, a correlação entre 
Curitiba e Viena se apresen-
ta através da história de dois 
musicistas brasileiros que 
tiveram a formação nas duas 
cidades: Márcio Steuernagel 
e Fernando Riederer – que 
vive na Áustria desde 2003. 
Nessa parceria, o maestro 
Steuernagel, recém-chegado 
da Áustria, onde concluiu o 
doutorado, rege o concerto 
que apresenta a composição 
inédita “Um céu sólido de 
mémoria”, de Riederer. n

Concerto ‘Curitiba Viena’ celebra os 60 
anos da Orquestra Filarmônica da UFPR

Prime Rock Brasil 
reúne diversas atrações 
neste sábado (26)

Com realização da Pri-
me, Curitiba recebe a ter-
ceira edição do evento 
neste sábado, dia 26 de no-
vembro, na Pedreira Paulo 
Leminski (R. João Gava, 
s/nº), no maior palco da 
América Latina. A trilha 
sonora dessa viagem no 
tempo fica a cargo de uma 
lista de atrações que reúne 
nada menos que um dream 
team do pop rock nacional: 
Jota Quest (abaixo), Capital 
Inicial, Paula Toller, Titãs, 
Humberto Gessinger, Blitz 

e Nando Reis, com show de 
abertura do trio Colomy. Os 
portões abrem às 11h30 e 
a programação tem início 
a partir das 13h (Colomy) 
e Nando Reis abre o line-
-up principal às 14h. Os in-
gressos custam a partir de 
R$180 (meia-entrada) + 
taxa adm., de acordo com 
o setor. Valores sujeitos a 
alteração sem aviso prévio. 
Vendas: Online: [blueticket.
com.br] e nos postos de 
venda credenciados con-
forme divulgação oficial. n
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