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
1574998

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
1575104

GIGI MASS. C/ BEIJOS
Doce e sensual te espera p/
um encontro inesquecível c/
muitos beijos loc. privativo
no Centro (12) 98235-7470
1575067

GIOVANNA na, carinhosa,
Atendo na ZS
Sesi, a partir
3917-3284
ÔNIX LTZ PRATA 1.4
FLEX - Com câmbio manual,
modelo 2019. Kilometra
gem: 13.500. Preço: R$
51.000,00 à vista. Telefone:
(12) 98158-5947
1575164

Linda More
mass relax.
próximo ao
de 50$ Tel.
1575149

LOTUS MASSAGEM AS
Mais Belas massagistas c/
local climatizado e discreto
msg a 4 mãos tântrica c/ fi
nalização (12) 988055919/ 3922-1149 www.
lotusspa.com.br
1575126

OLÁ, SOU LOIRA TENHO
19 a. massagista especialis
ta em técnicas: tântrica, tai
landesa, relaxante e prostá
tica. Estou a disposição bjo
especial (11) 98654-9679

1575158

SUELEN MULATA massa
gem relaxante corpo a cor
po c/ beijos, toda sensual e
natural, s/ frescura c/ local
discreto Centro de SJC Vem
relaxar gostoso 98877-5479
1575127

COMPRO SEU CONSÓR
CIO, mesmo cancela
do, atrasado, em dia,
não contemplado ou
contemplado, pgto a
vista. Tel: (12) 99753
.5574
1574428

ANY E YASMIN- 18 anos
1ª vez anunciadas branquinhas baixinhas sorriso metálico estilo namoradinhas
com local descreto  12
3921-3167 / 12 99683-8326
1574952

V.ADYANA ALUGO APTO
de 120m², 3 dorms, sendo 1
suíte, Armários em todos
quartos,1 quarto de empr. 3
banh., Sala de 2 amb , Área
de serviço, coz. c/ arms,1 va
ga garagem Porteiro 24 hs.
Com área de lazer, 2 pisci
nas, salão de festa, quadra,
academia. Área nobre, junto
ao parque Santos Dumont,
c/ tudo perto, bancos, farmá
cias, mercearia, padaria etc.
Alugo Vlr R$ 1.800,00 +R$
750,00 Tr c/ prop. Thamara
cel.(12)98174-6600
1575147

