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BICLAS CAPUCHINHO

OTICA 
DR. LOBO M.A.U.
ÓCULOS PARA TE VER MELHOR

-

DESAPARECIDA

  RAPUNZEL

DESAPARECIDA

RAPUNZEL

DESAPARECIDA

RAPUNZEL

 ARE

RAPUNZEL

As pessoas vêm de  
muito, muito longe 

para ter os seus cabelos 
lavados, penteados, 

cortados e arranjados 
por ela.

A Cati Madeixa é 
a melhor cabeleireira 

das redondezas. 

ABER
TO

Três P0rquinh0s
C0nstruç  es Õ

NA HORA

Caracois 
Dourados & Cia.
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É a Cati que escova 
os cabelos da Fada Madrinha 
até ficarem brilhantes 
e reluzentes.

E se alguém precisa de fazer a barba 
e as patilhas, sabe exatamente a quem pedir.

Foi ela que encontrou o tom de 
vermelho perfeito para o cabelo da 
Capuchinho, para que este combinasse 
com a sua capa.

Eau de parfum Auto Rena
Cascos foguete: 

bons ou maus? 

A NOVARudolfina 4000

Coração na (A)Rena
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Às vezes, a Cati tem casos 
mesmo cabeludos para resolver.

… e alguns muito exigentes!

... outros demasiado pequenos…

Há alguns clientes demasiado altos…

— Muito 
encaracolado!

— Muito baixo!
— Muito liso!

— Muito alto!

— Perfeito!
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… e em sítios bastante invulgares.
Muitas vezes ela visita 

clientes muito isolados…
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Na verdade, a Cati é uma cabeleireira tão fantástica que sempre achou que seria 
capaz de resolver qualquer problema cabeludo!         

Até que, num belo dia de sol, a Cati deparou-se com o caso mais difícil de sempre.

No topo de uma torre

bem, bem alta,

morava uma bruxa

com um grande problema.

Quando chegou, a Cati estava nervosa. 
Com algum receio, tocou à campainha.
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Assim que a porta se abriu,  
a Cati viu um enoooooorme 
emaranhado de cabelo dourado,     
que ocupava tooooooda a torre! 
Mesmo toda! 

— Este cabelo está a invadir a minha torre! — guinchou a Bruxa. — Não consigo          
ver nada e está a atrapalhar o meu trabalho. Assim não posso fazer                                   
as minhas poções maléficas, e tenho a certeza 
de que perdi os meus óculos algures por aqui.

CM
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