RESTAURANTE - Procura
Cozinheiro / Aj. Cozinha, pa
ga piso da classe e vale
transporte. Cv siciliatrato
ria.sjc2021@gmail.com
1575460

BETINA LOIRA OUSADA
e liberal para homens acima
de 40 anos e de bom gosto
só com hora marcada 
(12) 99671-1159
1575458

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
1575385

AJUDANTE DE MECÂNI
CO - Contrata-se com expe
riência em veículos pesado
(caminhões e carretas), pos
suir CNH, disponibilidade
imediata, vaga efetiva, salá
rio + benefícios. Interessa
dos enviar currículo para:
rh@lognetlogistica.com.br
1575414

BORRACHEIRO - Contrata
-se com expereência em veí
culos pesado (caminhões e
carretas), possuir CNH, dis
ponibilidade imediata, vaga
efetiva, salário + benefí
cios. Interessados enviar
currículo p/ rh@lognetlogis
tica.com. br

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
1575410

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
1575449

AULAS PARTICULARES De matemática, presencial e
online. Professor: Joaquim
Sigaud, concursado em Santo Antônio do Pinhal (12)
3664-1339/ (12)99719-3001
1575439

1575419

1575448

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

1575418

MOTORISTA
CARRETEI
RO. Contratase com expe
riência em Carreta, CNH E,
disponibilidade para via
gens. Interessados enviar
currículo para rh@lognetlo
gistica. com.br

CASA DE MASSAGEM E
RÓTICA - Contrato mulhe
res, maior de idade. Horário
comercial, seg. a sáb. Entrar
em contato pelo Whats 12
98297-8845.

1575411

ACOMPANHANTES
ANY E YASMIN- morena
lactante18a., linda baixinha
e loira corpo durinho estilo
namoradinha, recém chegadas,c/ local sigil. Jd. Paulista
12 3921-3167/12 981583816

1575480

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
1575384

RAFINHA MION LINDA
Loira 1.55 slt. pezinho 34, lá
bios carnudos e pernas gro
ssas p/ satisfazer seus dese
jos/fantasias ac. cartão déb
/créd. (12) 98882-9841
1575412

SUELEN MULATA massa
gem sensual corpo a corpo
tântrica e relaxante c/ local
privativo Centro HT/MT 
(12)98877-5479
1575408

