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CLASSIFICADOS

OFTALMOLOGISTA para pets!
Cirurgia de catarata para animais.
Exames e consultas. Dr. Eduardo Ghiggi é mestre em oftalmologia veterinária pela UFRGS.
CRMV/SC 5318. Whatsapp 49
999290098 [76219]

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS
BENZEDEIRA
Problemas
na família, saúde, negócios,
amor. Joga-se cartas e tarô. Faço e desfaço todos os
tipos de trabalho. Atende-se pessoalmente ou a distância. F: (49) 99903-0655
(48) 99112-2835. [75973]
PROJETOS Planta residencial, legalize sua obra ou residência. Projeto arquitetônico completo, preço
acessível. F: 3225-0384 / 988085167 (Whats) / 99961-2411. [74814]

TECNOSAT Antenas, vende Oi
TV livre s/ mens., 30 canais digitais HDs + RBS local, atualização receptor 2 ant. R.Otacilio
Vieira da Costa. F: 99942-2022.

FLORICULTURA Vitória. Buquê de
rosas e bombom, caixinha surpresa, cesta romântica, café da manhã,
coroas fúnebres e telemensagem. F:
32238865 - 98886-6190. [76108]

[75363]

ANTÔNIO
CONSTRUTOR
Vende kit casas prontas a partir de 30m2 c/ madeira tratada, bwc pronto.Parcelamos
em até 12x no cartão. F: (49)
3222-9158 / whats: 988190934 [75412]
MÓVEIS reformademóveis1962.
blogspot.com.br - Móveis sob medida c/ projeto incluso e reformas
em geral. R.Prudente de Moraes,937, B.Coral. F: Whats 999676873. [75565]

SERVIÇO de montagem e desmontagem de móveis, novos e
usados. Falar c/ Paulo. Whats 49
98872-1315 [76178]
VENDE-SE Pizzaria, excelente estrutura, com disk. Faturamento garantido. Contrato com o locador, de 10 anos.
R$ 350 mil. Fone 999287055. Falar com Paulo. [76273]

AUTOMÓVEIS

EMPREGOS
PROCURO Trabalho como cuidadora de idosos, no período da noite.
Tenho experiência em carteira e referência. F: (49) 99934-6290 [76046]
ELETRO Técnica Coral contrata, eletricista e mecânico automotivo com
habilidade em motor de partida, alternadores, vidros elétricos, travas
elétricas, alarme, linha leve e utilitários. Contato: 32251155 e 999142341.
B. Coral, Lages, SC. [76237]

COMUNICADO
& PUBLICAÇÃO
LEGAL

DETETIVE Investigação Particular. Com foto e filmagem. Cobro
por dia, com 2 carros e moto. Lages e região. Fone Whats: (49)
99952-4151. [75837]
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