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LAVANDERIA
ADMITE: Recepcionista. Enviar
curriculum por
WhatsApp 98180.7562

CASA DAS MULATAS e
Morenas, novidades, todas
lindas, recém chegadas do
RJ. Prontas para satisfazer
você, estilo namoradinha.
Tel: 12 98238.2618

1566551

MOTOCICLISTA Contratamos motociclista com habilitação em dia, moto a partir
do ano 2008, para realizar
serviços relacionados a medição de Gás, recebimentos= Salario, Adic. de Peric,
Locação de M., AC, VR,
VA, Combustivel, seguro de
vida. Inscrições através do
tel. (11) 3931-9075 informar
o código de nº 12.
1566555

1566586

NEGÓCIO DA CHINA vc q
está abrindo ou reformando
seu restaurante. Oportunida
de única:conjunto de equipa
mentos valor 27.500,00 à
vista ou 30 mil no cartão.
Requer montagem e manu
tenção por volta de 25 mil.
Custo final 52.500,00, sendo
q novos custariam aprox.
162 mil economia de 110
mil. contato: (12) 982820269 c/ Ivone
1566503

VENDO OU ARRENDO
PADARIA 9 anos funcionan
do, Ótimo ponto. Motivo de
saúde, preço de ocasião. Av.
Barbacena,
N°900
Vila
Tesouro.

LARAH
RUIVINHA
massagista c/ loca. discreto,
ducha e garagem. próx. ao
Center Vale  (12) 33050967/ 99232-6514
1566459

1566545

LÉO REIS - 26 ANOS 1,77
Alt., 76 Kg, moreno claro,
corpo atlético. Atendo em
Motel, hotel. Com Local
(sigilo) %(12) 99792-6159
Vivo.
1566579

CONSELHEIRA ESPIRITUAL Basta de falsas promes
sas.Venha ver p/ crer. Tarologa a Única + poderosa do
Satelite!Faço o q/ as outras
só prometem. Consulta Grá
tis.Trago seu amor em 3dias
98226-7856 / 3939-6620.

LOTUS MASSAGEM AS
Mais Belas massagistas c/
local climatizado e discreto
msg a 4 mãos tântrica c/ fi
nalização (12) 988252299/ 3305-0967 www.
lotusspa.com.br

1566543

1566574

MIRANDA
TRAVESTI
Local Centro Morena, 25
anos. Aceita Cartão de
débito. Fotos no Zap (12)
98204-6010 ou 98708-7510.
1566584

PAI MARCO D XANGO
Joga-se búzios e faz
todos tipos de traba
lh o s e sp i r t ua i s e a m ar
ração  98141-1714 /
98826-2265. Com hora
marcada

1566339

ACONCHEGANTE RELAX
Massagem
p / homens
local c/ garagem e ducha.
2ª à 6ª das 10h às 20h.
Whats oi (12) 98865-2108
V. Adyana SJC Roseli.
1566245

ALICE E RAQUEL -18 A,recem chegadas,corpo malha
do,carinhosas,loira,morena
s/frescura.Promoção 80 mei
a hora cada uma.local discre
to(12)99683-8326/39213167
1566196

MASSAGEM
TANTRICA
Venha conhecer todo seu
potecial de prazer com a
massagem
tantrica
(12)98823-2964
1566563

ALICE GATA SENSUAL
corpão de panicat, sou chei
rosa, gostosa e envolvente,
estou louca p/ realizar seus
desejos proibidos
tenho
local (12) 98845-3990

MIX MASSAGEM RELA
XANTE tailandesa, toques
tântricos, c/ local atend. tds
dias tbm aos domingos 
Whats (12) 99630-0310

BELA MASSAGISTA 19 A
1.59 alt. gata com beijos,
muito carinhosa, c/ local no
Centro SJC venha me
conhecer (12) 98884-4069

1566460

1566506

1566464

SILVIA MÃOS DE FADA
massagem relaxante com
finalização especial local
próximo ao centro  (12)
98262-0299

CASA DAS GATAS CIA
Perfeita c/ custo q cabe no
seu bolso, loc. tranquilo com
perfis variado de garotas.
whats(12)98856-8364/ 3019
1015 casadasgatas. sjc.br

1566455

1566575

PRECISO DE GAROTAS
c/ ou sem experiência p/
trabalhar c/ massagem em
local novo e agradável. C/
Urgência. Entrar em contato
(12) 98258-6616
1566495

SOFIA MULHER LINDA
massagem corpo a corpo
sensual deliciosa c/ finaliza
ção. Monte Castelo, 9:00 as
20:00. c/ local. Whats 
(12) 98258-6616
1566493

SUELEN MULATA MASSA
GISTA 1.60 alt 23 aninhos
s/ frescura e c/ local discreto
no Centro de SJC. Aguardo
vcs amores. (12) 988775479
1566585

VANESSA 35A- Recém
chegada de SP, 1,68, olhos
verdes, pele branquinha,
adora beijar, carinhosa,
atenciosa, pronta p/ fazer
todas suas vontades. H/M/
c/ local. 24 hs 3911-9147
1566498

