


Sala de reuniões:
- Benefícios: sala de reuniões para até 08 pessoas, com internet e projeção. 
Serviço de copa e acesso à áreas comuns do espaço.

Valores: Hora – R$ 40,00
    Período (4 horas) – R$ 120,00
    Diária (12 horas) – R$ 300,00

Sala de treinamentos:
- Benefícios: sala de reuniões para até 10 pessoas, com internet e projeção. 
Serviço de copa e acesso à áreas comuns do espaço.

Valores: Hora – R$ 70,00
    Período (4 horas) – R$ 250,00
    Diária (12 horas) – R$ 520,00

Estações de trabalho:
- Benefícios: estação de trabalho, equipada com internet. Serviço de copa e 
acesso à áreas comuns do espaço, armário para pertences*.

Valores: Diária – R$ 100,00
   Plano de horas (20 horas/mês) – R$ 150,00
   Plano mensal período manhã (04 horas) – R$ 200,00
   Plano mensal período tarde (04 horas) – R$ 250,00
   Plano mensal período noite (04 horas) – R$ 300,00
   Plano mensal meio período (06 horas) – R$ 400,00*
   Plano mensal integral (12 horas) – R$ 600,00*

Varanda para eventos:
- Espaço de eventos para até 40 pessoas
- Benefícios: Espaço versátil, que comporta diversos formatos de eventos, utilização 
de entrada exclusiva para os convidados, acesso à área comum do espaço.

Valores: Hora – R$ 100,00
    Período (4 horas) – R$ 450,00
    Diária (12 horas) – R$ 750,00

Espaço de eventos para até 20 pessoas:
- Espaço de eventos para até 20 pessoas
- Benefícios: Espaço versátil, que comporta diversos formatos de eventos, utilização 
de entrada exclusiva para os convidados, acesso à área comum do espaço.

Valores: Período (4 horas) – R$ 500,00
    Diária (12 horas) – R$ 800,00

Churrasqueira para eventos:
- Espaço de eventos para até 40 pessoas
- Benefícios: Espaço versátil, que comporta diversos formatos de eventos, utilização 
de entrada exclusiva para os convidados, acesso à área comum do espaço.

Valores: Período (4 horas) – R$ 400,00
    Diária (12 horas) – R$ 600,00
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    Período (4 horas) – R$ 250,00
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- Benefícios: estação de trabalho, equipada com internet. Serviço de copa e 
acesso à áreas comuns do espaço, armário para pertences*.
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   Plano de horas (20 horas/mês) – R$ 150,00
   Plano mensal período manhã (04 horas) – R$ 200,00
   Plano mensal período tarde (04 horas) – R$ 250,00
   Plano mensal período noite (04 horas) – R$ 300,00
   Plano mensal meio período (06 horas) – R$ 400,00*
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Varanda para eventos:
- Espaço de eventos para até 40 pessoas
- Benefícios: Espaço versátil, que comporta diversos formatos de eventos, utilização 
de entrada exclusiva para os convidados, acesso à área comum do espaço.
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- Benefícios: Espaço versátil, que comporta diversos formatos de eventos, utilização 
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