






















turismoitaipu.com.br

O Complexo Turístico de Itaipu 
é um verdadeiro universo de 
atrações.
Venha viver uma aventura incrível na maior 
geradora de energia limpa do planeta. Faça 
a Visita Panorâmica ou o Circuito Especial 
e ganhe 50% de desconto no passeio Polo 
Astronômico, uma verdadeira viagem pelo 
universo do conhecimento entre estrelas, 
planetas e outros corpos celestes, dentro 
do Complexo Turístico Itaipu.

Titi Muller
Apre sen tado ra
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Sabe aquela balada que deixa suas noites ainda mais

quentes? Onde rola aqueles hits do momento e que a

galera desce até o chão? Se seu close for certeiro, logo

irá desvendar essa charada, cola com a gente que o 

fechamento é certo!

HOTTEST PLACE IN TOWN

fotografia: /eduardo correia

/Drag-se @Snatch Game

FOTOS

/Pisa Menos: As Branquelas x Meninas Malvadas

/Candy @Festa do Pijama

/Valesca Popozuda

/SDDS 1,99

/Hell Fantasy

PRÓXIMAS ATRAÇÕES

COMEMORE SEU ANIVERSÁRIO NO HELL

28.07 - VOCÊ QUER @OPENBAR 
(até 01h)

29.07 - MONAMU ABORDO @OPENBAR
(a noite toda)

04.08 - FENDA DO BIKINI @OPENBAR

05.08 - SDDS R$1,99

/University of Funk

/Poxa Crush

fotografia: /ana kupinski

ENTRE EM CONTATO E CONSULTE OS BENEFÍCIOS
(45) 3223-1253

Rua Paraná, 4000, Cascavel, Paraná

/hellsinlounge
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inFlux.com.br

Que tal parar de traduzir ao pé da letra e 

começar a pensar em inglês? Na inFlux 

você domina o idioma com um método 

inovador diferente de tudo o que já viu.

A inFlux é a única escola que garante em 

contrato o domínio de inglês em 2 anos e 

meio, comprovado por uma certificação 

internacional, o TOEIC.

Visite a inFlux e solicite uma

demonstração de método, você vai se  

surpreender!

Cascavel

3038-2625
Rua Maranhão, 1210

INGLÊS

ESPANHOL

Venha aprender 

a pensar em inglês

com o método 

inFlux e conquiste 

as melhores 

oportunidades.

MATRÍCULAS

ABERTAS!
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