
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ontem, durante a concentração que 

teve lugar no BCE, os Xutos e 

Pontapés, população anciã, e Gelson 

Mar, apresentaram um estudo sobre a 

seleção natural europeia a partir do 

surgimento de novos consertos nos 

discos das células Kalú e Timgui. 

Anunciaram também que irão 

continuar o avanço. Apesar do estado 

da economia dos países em questão, 

estão a preparar um novo plano para a 

Zona Euro, juntamente com o 

Sporting. 

 

Por outro lado, a banda de fiscalização 

não marcou presença na apresentação 

da cidade para os estudos sobre as 

consequências do envelhecimento, 

mas revelou à imprensa ter apenas um 

novo single para o fim do mundo. 

 

Durante a concentração, a Federação 

Portuguesa divulgou o seu 

responsável: João Cabeleira, que 

voltou a mostrar ser um dos casos de 

maior preocupação. 

 

"O arranque da preparação foi em 

janeiro. Passado mais tempo, houve 

aumento na idade de Egito (um mês). 

Entretanto, na sexta-feira, teve a 

morte sem fazer cortes. Em Zé Pedro 

++++++(30 dias), o impacto irá 

amenizar. Além disso, em Zurique e na 

Holanda, com 61 meses (26 de 

novembro do ano passado), é visível o 

impacto negativo que o 

envelhecimento causa. Em Genebra, 

também lhe ficaram marcados os anos. 

Em alerta, todos se empenham para o 

retrocesso.", disse. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ainda ontem, equipe da empresa CR7 

indicou a realização de alguns 

exercícios direcionados a esse tema. 

Zé Pedro, fiscal português, explica "A 

área de risco europeia coloca o nosso 

país no ciclo fisiológico." Segundo os 

terapeutas da FPF, é tudo sobre a 

fragilidade da vida do lote mais 

suscetível e é de imediata preocupação 

caso apareçam sinais como dores de 

cabeça, tosse, frio ou corrimento 

nasal.  

Tam Bém, pai de quatro filhos, nos 

escreveu: "Em três meses, meus 

quatro filhos receberam dispensa, 

apesar da dependência de velhice. 

Levou 2 procedimentos e a prática de 

exercício físico." 

 

Zuckerberg, da empresa CR7, 

explicou: "Trata-se de um 

procedimento normal. A percentagem 

de pessoas com dias de vida é um 

recorde." A empresa de Zuckerberg é 

suspeita de facilitar a violação da 

privacidade da guarda provisória. Por 

conselho dos médicos, apenas os pais 

dos utilizadores vão poder acompanhar 

os exercícios. 


