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Santa Brasa chega a Brasília

Caio Sena
Corretor de Imóveis
Creci-DF 17.250

mas que já abriu as portas em Londrina (PR) e Goiânia (GO). O ambiente é
bem transado e moderno, com capacidade para 200 pessoas. Informações e
reservas: (61) 3047-2068.

Novidade

Cinema 6D

acústico dão a sensação de que a pessoa está dentro do filme. O simulador
conta com sete filmes em 3D, cada um
com duração de cinco minutos. As sensações são reais e o cine 6D é para toda
família.

Mercado

Fusões e aquisições
registram recorde histórico
Águas Claras já tem vida própria
e tem competido, quase de igual pra
igual, com o mercado gastronômico e
de entretenimento do Plano Piloto. A
última novidade é o restaurante Santa Brasa, um steak house que traz um
conceito abrasileirado de preparação de
carnes nobres. A costela suína e as carnes premium são o carro-chefe da casa.
Trata-se de uma franquia relativamente
nova (nasceram em 2010) de Uberaba,

05

Agora, no Boulevard Shopping, os
frequentadores poderão se divertir com
o cinema 6D. Por meio de um simulador, os espectadores sentirão com mais
intensidade os efeitos especiais, como
vento, chuva, cheiro e luzes. Além disso, o movimento das poltronas e o som

O primeiro bimestre do ano acumulou 115 negócios, volume 5% maior que
o apresentado em 2011 (110). Isoladamente, fevereiro registrou 57 negócios,
recorde para o mês. Quando comparado este número (110 negócios acumulados, sendo 57 no mês de fevereiro) ao
ano de 2010, que tornou-se referência
no mercado de fusões e aquisições no
país. Os dados são da PwC.
flavioresende@gmail.com

Imóveis
em Brasília!

H

á algum tempo, temos observado
o crescimento do setor imobiliário
não só no DF, mas em todo Brasil. Motivados pela facilidade de credito,
planos de pagamento cada vez melhores,
muitas pessoas tem se encorajado a dar
esse passo tão importante que é a compra
do primeiro imóvel, ou, para aqueles que
investem, fazer um ótimo negócio.
O Setor Noroeste é um ótimo exemplo.
A pouco tempo atras achavam que esse setor não iria sair do papel, falavam do preço
exorbitante, dos índios que não sairiam de
lá, uma serie de fatores que se faziam crer
que essa idéia não daria certo. Noroeste,
que é hoje o ultimo bairro do plano piloto,
é excelente para aqueles que querem morar
em uma localização privilegiada, cercados
por facilidades e principalmente, buscam
uma melhor qualidade de vida.
O Imóvel é a melhor forma de fazer
uma poupança, é seguro e tem um excelente retorno!
caio.imoveisbsb@gmail.com

