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VIRTUS 200TSI AUT /19
cinza, km 37.149 valor R$
66.000,00-!!!!!! o melhor
negócio da Reg. semi novos
www.vinacveiculos.com.br
Tel (12) 0800.770.7811
1569593

VOYAGE 1.6 /19 PRATA
km 24.248 manual valor R$
45.800,00-!!!!!! o melhor
negócio da Reg. semi novos
www.vinacveiculos.com.br
Tel (12) 0800.770.7811
1569583

DISTRIBUIDORA D AGUA
Canaã, entrega seg. a sáb,
8:30 as 18hrs, p/ retirada
8:30 as19hrs Cristagua $5,
Monteiro $6,00, Bona fonte
$15,00 Consulte valor de
entrega.(12)98274-7744 Wt
3303-8485
1570919

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 .

PRECISA-SE DE GAROTAS
acima de 18 anos p/ Traba
lhar em casa noturna, ga
nhos acima de R$ 4 Mil
entrar em contato no Zap
(12) 98143-2953

1570884

1570702

PAI MARCO D XANGO
Joga-se búzios e faz
todos tipos de traba
l h o s e s p i rt ua i s e am ar
ração.Zap
98141-1714
ou
98826-2265
Com hora marcada

1570485

AGATA / TALITA -18 anos
loira e morena, magras, corpo durinho, sorriso metalico
s/frescura s/ pressa 1ª vez
anunciadas est. namoradinhas 98158-3816/3921-3167
1570744

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

1570670

PERLA
MASSAGISTA
Profissional delicada, atendi
mento diferenciado segunda
a sexta das 10:00 as 17:00
agende seu horário (12)
98107-2411
1570887

BIANCA
MASSAGISTA/
Depilação Mulher 40 anos
tenho local. Vl. Tatetuba.
Atendo Sozinha Somente
Homens c/ hr marcada. Não
atendo pessoas alcoolizadas
(12) 99739-6215 Whats
1570735

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
1570880

LOTUS MASSAGEM AS
Mais Belas massagistas c/
local climatizado e discreto
msg a 4 mãos tântrica c/ fi
nalização (12) 988252299/ 3922-1149 www.
lotusspa.com.br
1570879

