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
1575312

CASA DE MASSAGEM Lindas massag., todas bem
cheiros. e carinh. 2ª a sáb.,
das 9h00 às 18h Casa bem
sosseg., arejada, tudo hig. e
limpo, c/ toalhas limpas.
Centro SJC. 12 98319-1166
1575256

GIGI MASS. C/ BEIJOS
Doce e sensual te espera p/
um encontro inesquecível c/
muitos beijos loc. privativo
no Centro (12) 98235-7470
1575315

ADMITE PROMOTORES para supermercados com ou
sem experiência, ganhos de
1500, damos o treinamento,
ótimo plano de carreira. Interessados comparecer com
CV das 9:00 às 10:00 de te
rça a sexta. Rua Vilaça, 195,
sala 16, Centro.

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
1575314

1575173

ADMTE MOÇAS SJC /TBT
massagista c/ algo mais, s/
experiências. Renda mensal
R$ 4.360, a R$ 7.330,00. Lc.
discreto  (12)98130-3300
WhatsApp falar c/ Marcinha
1575270

AULAS PARTICULARES De matemática, presencial e
online. Professor: Joaquim
Sigaud, concursado em Santo Antônio do Pinhal (12)
3664-1339/ (12)99719-3001
1575317

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$ 1.700,00 +R$
750,00 Tr c/ prop. Thamara
cel.(12)98174-6600
1575147

ACOMPANHANTES
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

VENDE-SE CASA (Centro)
3 dor. sala, cozinha,c/ edicu
la e garagem, serve p/ mora
dia e comércio ótimo local
perto de td direto proprietá
rio. 3911-5008/ 98132-2502.

1575316

