ClassiFolha
Ubatuba aluga-se apartamento mobiliado
para temporada e finais semanais.
Trata fone (016) 3368-4117 / 3368-1865 /
927840-90

ALUGA-SE
Apartamentos mobiliados para temporada e
para finais de semana.
Trata fone (016) 3368-4117/
(016) 3368-1865 ou
9278-4090
CUIDADORA DE IDOSOS - Auxiliar
de Cozinha, ou Folguista.
Tratar : Maria José
Fone: (16) 99726-2982
PASSO ROUPA - (16) 3114-1467
ALUGA - SE
Salão Comercial médio na Via Expressa
próximo ao Savegnago.
(16) 98138-2881
MADAME MA
Dominação e Inversão de papéis.
Venha se realizar! Com hora marcada.Todos
os dias. Sigilo absoluto.
(16) 99964-7716
ACOMPANHANTE
Fofa, Sexy e Carinhosa, pra qualquer
ocasião. (16) 99645-3321.

JADE KAMASUTRA
(16) 99708-2286

Laboratório de Análises Clínicas
Dr. Arnaldo Buainain S/S Ltda.
Unidade 1:

imóveis

VENDO OU ALUGO
Casa na Vl Ferroviária, 3 dorm., 1
suíte, 2 salas, copa, cozinha, w/c
social, ótima local. - Fino trato. At.
470m2 A/C 180m2. Garagem 5 autos.
Tratar: Mauro Bernardes CRECI
67127.F (16) 99706-8208

Rua Carlos Gomes, 1560
Fone: PABX (016) 3301-5599

Unidade 2:
Alameda Paulista, 1762 (balão do Sesi)
Tel.: (16) 3339-1230 - Fax.: (16) 3337-4506

VENDO APARTAMENTO
CONDOMINIO AMOREIRAS
Térreo,3 quartos, sala alongada,
cozinha e dois banheiros.
R$ 160.000,00
Tratar 3357-0557 ou 9-97583377
VENDO APARTAMENTO
PARQUE DOS TRILHOS
03 QUARTOS, 03 banheiros, 02 salas e
demais dependências, todo mobiliado.
R$ 400.000,00
Tratar 3357-0557 ou 9-97583377
VENDE-SE
Casa na Santa Angelina. Terreno 12x25
mt². 3 quartos, 1 suíte e Edícula. Aceita
financiamento. Fone: 335-9674 ou 992494613
VENDE-SE
Casa na Santa Angelina. Terreno 10x41
mt². 3 quartos, 1 suíte, armários e 1 casa
nos fundos independente. Valor R$
300.00,00. Fone: 335-9674 ou 992494613
VENDE-SE
Casa no Vale do Sol. 2 quartos. Terreno
11x25 mt². Acabamento de 1ª qualidade.
Valor R$ 250.000,00. Fone: 335-9674
ou 99249-4613
MAISON DE VERSAILLES
Apt. de alto padrão - c/ 03 dorm. (1 suite)
+ 1 dorm. reversível e demais dep. c/ 02
vagas - desocupado - área de lazer completa - R$530.000,00 - Tel: 3214-8336 /
3472-8972
JARDIM TROPICAL
Belíssimo Aptº - c/ 03 dorm (1 suite) e
demais dependências - c/02 vagas - desocupado - àrea de lazer completa R$325.000,00
Tel: 3214-8336 / 3472-8972
RESERVAS DO OITIS
Apt. em fase de acabamento - c/02 dorm.
e demais dependências - área de lazer
completa - R$100.000,00 - Tel: 32148336 / 3472-8972
RESERVA DOS OITIS
Em frente ao Shopping Jaraguá. 3 Quartos,
1 suíte, 1 sala, cozinha, banheiro, garagem
para 2 carros. Entrega em Novembro.
Fone: (11) 98841-6999 ou (11) 2233-0608
com Bruno. Valor a combinar.
CASA EM
PRADÓPOLIS / SP
Vende-se ou Permuta –se com casa em
Araraquara
3 quartos sendo suíte, copa, cozinha, sala,
escritório , garagem , quarto despeza e
lavanderia R$ 250.000,00 . Trata fone (016)
3114-85-99 Irani .
APTO VENDO - CENTRO
Ed. Le Premier - 3dorm., 2 vagas, 110 mts
área útil, piscina, playground, quadra.
R$580.000,00 (aceito imóvel de menor
valor - 3322-3302/997113660
VENDO OU TROCO
Residência no Cond. Buona Vitta, 3
suítes, piscina, área de lazer, 200mts de
construção, 360 mts de terreno.Vendo ou
troco por imóvel de menor valor, ou apto
no litoral. R$750.000,00. (16) 33223302/ (16) 99711-3660
VENDO OU TROCO
Por imóvel de menor valor, chácara de
10.000 mts2 no Parque Tropical, casa,
piscina, campo, casa de caseiro, galpão,
R$700.000,00. (16) 3322-3302/ (16)
99711-3660
VENDO
Terreno em condomínio Salto Grande
"Campo Belo" medindo 15X35 R$270.000,00. (16) 3322-3302/ (16)
99711-3660
VENDO
Terreno no Jardim Maria Luiza 200
ms 2 R$ 65.000,00
Tratar 99711-3660
VENDO
Apto Ed. Vancouver 2 Dorm. 1 suite,
2 vagas, Piscina etc.
R$ 300.000,00 - Tratar 99711-3660

ARARAQUARA, 09 DE
JULHO DE 2017

Você sabe
como escolher
os queijos na
hora da
compra?

Rubão Construções Especializado em troca
de telhados, encanamento, pintura, elétrica
serviços de pedreiro e, geral.
Trata fone 3214-5383 /
9702-9111. Rubao.pedreiro@hotmail.com
Avenida José Bonifácio 207 Centro
Araraquara.

CRISTAL
Morena, Carinhosa, Bumbum GG, sem
frescura. Completinha 150.
(16) 99637-3361
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CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$389 MIL P/ COMPRA DE
IMÓVEL CONSTR. / CAPITAL GIRO PEÇO R$35 MIL + TRANSF. DIV. 99792-4686 ( PARTIC.)

Especialista da marca
REGINA dá dicas para o
consumidor
Ao passar pelas gôndolas
dos supermercados, o consumidor encontra uma infinidade de
produtos e marcas. Porém, na
hora de escolher, é preciso prestar atenção na maneira como
ele está armazenado e em sua
aparência. Os queijos, em especial os que estão no setor de
refrigerados, devem ser selecionados com atenção para garantir a compra de um produto
fresco e com qualidade.
Raquel Santana, mestra em
ciência e tecnologia do leite,
responsável pelo Controle de
Qualidade do grupo Barbosa
& Marques, fabricante dos
produtos REGINA, explica o
que deve ser levado em consideração na hora da escolha.
Armazenamento: Preste
atenção no local em que o queijo
está armazenado e exposto. Os
queijos Provolone e Parmesão
não precisam de refrigeração,
mas devem ficar em locais frescos. Já os outros devem ser
mantidos entre 5 a10°C;
Embalagem: Ela é responsável pela conservação do produto, portanto não deve estar
danificada, amassada ou rasgada. Confira também informações importantes, como data
de validade, peso, origem e tipo;
Aparência: Observe bem
o aspecto visual e a textura do
queijo. Cada um tem sua própria característica, mas é importante analisar se está diferente do normal, por exemplo;
Odor: Cada queijo tem seu
cheiro específico, mas caso note
que está incomum ou com sinal
de estragado, avise um funcionário do estabelecimento;
Data de validade: Na Europa, os consumidores levam
em consideração a data de fabricação do queijo e o dia em
que vai ser consumido para
escolher qual comprar. Alguns
preferem os queijos “maduros”
(mais próximos do vencimento), outros compram os mais
novos e aguardam a maturação;
Temperatura: Na hora de
consumir o queijo, é fundamental ele estar em temperatura
ambiente para não perder seu
sabor e textura. O frio serve
apenas para conservar. Alguns
tipos, como os mais firmes e
duros, podem ficar até 2 dias
fora da geladeira.
Quer saber mais sobre o
assunto? Entre em contato com
a SV Assessoria e agenda sua
entrevista com a especialista
da marca de laticínios REGINA
Os produtos de laticínios da
marca REGINA podem ser
encontrados nos principais supermercados do país. Outras
informações pelo site http://
www.regina.com.br/ ou
facebook
https://
www.facebook.com/
QueijosRegina

