7 E 8 DE DEZEMBRO DE 2019
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DANIELE
TRAVESTI
loira, sexy, meiga, educada,
feminina, pronta p/ realizar
fantasias. Local c/ garagem
Ac.cartão créd/déb. (12) 98
254-0525 Zap 98839-3146.
1570588

ISABELI RECÉM CHEGADA de RN, 23A, 1,60alt, 50
kg, pele macia. Super carinhosa. Bonita mesmo, c/ bjs
R$ 80,00. Local com estac.
 (12) 3942-1658
1570593

JULIANA MORENA Traves
ti, bem feminina, atendo em
local próprio. Contatos: 
(12)98205-1915 ou (12)
98707-1745 c/ (WhatsApp) SJCampos

FONOAUDIÓLOGO(A)
Contrata-se p/ execução de audiometrias
em Saúde Ocupacional; Preferência para
recém formadas; Enviar CV p: iveteitoc@
bol.com.br
ADMITE PROMOTORES
para supermercados com ou
sem experiência ganhos de
1400 mais comissão damos
o treinamento ótimo plano
de carreira
interessados
comparecer com CV das
8:00 as 9:00 de Segunda e
Sexta rua Vilaça 195 sala
16 Centro .

1570578

MASSAGEM c/ Finalização e DEPILAÇÃO
masculina c/ desconto
nesse mês de Dezembro. Nosso lugar é dis
creto e agradável, c/
opção de 4 mãos. Atendimento de seg à
domingo.Jardim Saté
lite  (12) 99753-0072

1570639

MRContabilidade Admite
Auxiliar fiscal/Contabilidade
residir na Z. Leste c/ conheci
mento em Prosoft. Interessa
dos encaminhar CV p/ mr
contabilidade@uol.com.br
1570620

1570670

1570702

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
1570575

MIRANDA
TRAVESTI
Local Centro Morena, 25
anos. Aceita Cartão de
débito. Fotos no Zap (12)
98204-6010 ou 98708-7510.
1570649

PATY TRANSEX -ORIEN
TAL - 1.69 Alt.65k,passiva,
loira, pele lisinha, bem femi
nina,malhadinha.Atendo em
motel.
 (12)982837015
zap.
1570647

FILMO VOCÊ c / seu
celular na hora íntima
D i s c r i ç ã o t o t a l .  (12)
99739-2611
1570629

AGATHA e TALITA ,More
na,18A, baixinha,magra,cor
po durinho,s/frescura s/ pres
sa,estilo namoradinha c/ lo
cal sigiloso no Jd. Paulista .
(12)99683-8326 /3921-3167.
1570286

SANDRA CASADA 29A
R$ 40 / 70. Carinhosa, atenciosa e simpática c/ lábios
de mel. P/ homens de bom
gosto. S/ frescura c/ beijos.
C/ local.  3941-9038

ANDRÉA - R$ 50 / R$ 80
Recém chegada, 24 a, pele
dourada, 1,70 alt, 58kg,
liberal e sensual. Atendo em
minha residência, c/ estac.
 (12) 3911-9147

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/

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

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

1570595

PAI MARCO D XANGO
Joga-se búzios e faz
todos tipos de traba
lh o s e s pi rt ua i s e am a r
ração.Zap
98141-1714
ou
98826-2265
Com hora marcada
1570485

TERAPIAS - Massagens
Relaxantes e Terapias para
dor. Ambiente climatizado.
De 2ªf. à sábado. Av. Ouro
Fino  (12) 98147-4151 c/
Viviane
1570696

1570576

1570594

1570709

1570577

