ACOMPANHANTES
ANY 27 LIBERAL FAÇO de
tudo no meu local discreto e
sigiloso
Whats
(12)
98836-0242
1575535

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

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

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

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
1575494

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

CASA DE MASSAGEM E
RÓTICA - Contrato mulhe
res, maior de idade. Horário
comercial, seg. a sáb. Entrar
em contato pelo Whats 12
98297-8845.
1575448

IRIS SEXY MASSAGISTA
tenho loc. Sigilo, limpo e
seguro c/ garagem e ducha
privativa! Teste seus limi
tes na massagem Tântrica
(12) 98235-7470
1575497

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
1575495

SUELEN MULATA massa
gem sensual corpo a corpo
tântrica e relaxante c/ local
privativo Centro HT/MT 
(12)98877-5479
1575496

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

