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Filho de Huck e Angélica recebe 
alta, com ‘excelente recuperação’

TV  e Entretenimento

Benício K. Huck, um 
dos três filhos dos apre-
sentadores Luciano Huck 
e Angélica, recebeu alta 
nesta terça-feira (25). Ele 
estava internado após aci-
dente sofrido no fim de se-
mana na Ilha Grande, Cos-
ta Verde do Rio de Janeiro.

Segundo o boletim as-
sinado pela equipe médica 
do hospital Copa Star, ele 
teve excelente recupera-
ção clínica e deverá ter 
acompanhamento ambu-
latorial.

Benício sofreu um aci-
dente praticando wakebo-
ard – esporte que utiliza 
uma prancha puxada por 
uma lancha – na tarde de 
sábado (22), na Baía da Ilha 
Grande. Ele sofreu trauma-
tismo craniano e passou 
por uma neurocirurgia na 
madrugada de domingo 
(23).

Segundo a unidade de 
saúde, Benício mantém 
quadro clínico e neuro-
lógico estável. Uma res-
sonância magnética de 
crânio realizada nesta se-
gunda demonstrou uma 
“evolução satisfatória” do 
trauma. Após o resultado, 
ele recebeu alta da Unida-
de de Tratamento Intensi-
vo e foi para um quarto.

Cristiano Ronaldo deixa 
gorjeta de R$ 87 mil em 
resort de luxo na Grécia

Cristiano Ronaldo continua aproveitando 
suas férias dos gramados do jeito mais osten-
tador - e merecido - possível. O gajo passou 
uns dias em um resort na Grécia com diária 
de R$ 34 mil. Segundo o jornal ‘Daily Mail’, 
como forma de agradecimento pela discrição 
como foi trataram CR7 teria distribuído gor-
jetas para os funcionários que somados che-
gam ao equivalente a R$ 87 mil. Além disso, 
CR7 o vem ostentando as férias com a família 
em um iate de luxo em Saint Tropez, litoral 
da França. Segundo o site ‘Quem’, o aluguel 
da embarcação ‘Africa 1’, que conta com seis 
cabines, sala de jantar, bar, jacuzzi, academia 
e cinema tem diária estimada em R$ 109 mil 
reais. Nada que venha prejudicar a saúde fi-
nanceira do jogador que recebe da Juventus o 
equivalente a R$ 2,4 milhões por semana.

VENDAS
LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 01 
quarto, 01 banheiro social, 01 
área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua Sonia Maria, 
nº 12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 500,00 
(quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço, portão 
eletrônico e cerca elétrica. 
Endereço: Avenida Notre 
Dame, Quadra 13, Lote 11, 
Bairro Residencial Paris 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 04. 
Valor: R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Pássaros, 
nº 323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora Aparecida 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 08. 
Valor: R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 01 
banheiro social , 01 área 
de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim Botânico 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamentos 
03 e 06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

CIDADE JARDIM - R$1.200,00 
Detalhes do imóvel 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 
1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra roubo 
Cerca elétrica Portão 
Eletrônico. 200m da UFMT 


