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AF HIDRÁULICA

Caça vazamentos com
geofone, limpeza de caixa
D´água, reparos de vazamentos em geral, desentupimento de esgotos em
geral e instalação de caixa
de proteção de hidrômetro.
Ligação ou Whatsapp (67)
99141-4623 Ataíde

ML PEDREIROS & CIA

Fazemos serviços de reformas, construímos muros, esgotos, construção
de casas novas, telhados,
tudo para construção civil.
Uma equipe responsável
no comando de Lúcia Luíza
Ligação e Whatsapp (67)
99349-6207

MARTELINHO DE OURO

Funilaria e pintura, recuperação de para choque, polimento de farol. Vila Jacy
Ligação e Whatsapp (67)
99340-0363 (67) 981087834

MARQUINHO PINTOR

IMPERIAL ESTÚDIO

Trabalhamos com pinturas,
limpeza de parede, cristal,
decorações, efeito 3d e alvenaria. Ligação e Whatsapp (67) 98223-2910

Trabalhamos com móveis
industriais sob encomenda,
ótimo acabamento em ferro
com mdf, entrega pontual,
ótima qualidade. Faça já
seu orçamento Ligação
e Whatsapp (67) 991130022 Marcos

Motos-socorro, peças e
serviços. Venha conhecer
nossa Loja, estamos a 13
Anos no mesmo endereço.
Rua: Rui Barbosa, 1413
Centro Contato: 3382-1000

PERSIANAS E INSTALAÇÃO

ELB PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

MEGA MOTOS LTDA

GERALDO MESTRE DE
OBRAS

Trabalhamos com construções em geral do básico ao
acabamento, solicite já seu
orçamento. Trabalhamos
com equipe. (67)992917039 (Whatsapp)

BOMBEIRO HIDRÁULICO

Limpeza de caixa d'Água,
instalação e reparos hidráulicos, desentupimento
em geral. (67)98429-5884
(Whatsapp)
(67)992147373

CONSTRUÇÃO CIVIL

Pedreiro,
Encanador,
Eletricista casa, Galpão,
Reforma e Pinturas. Faça
seu orçamento sem compromisso. Rua: Sanandú,
125 Vida Nova II Ligação
e Whatsapp (67) 991675193 Neuilson

SILVA ENVELOPAMENTO
Envelopamento em Geladeiras, Freezer, Micro-ondas,
Fogão, Forninho, Automotivos e entre outros. Faça
um orçamento sem compromisso. (67)99670-7785

CALHAS PATROCÍNIO

MSR DECORAÇÕES &
MOVEIS PLANEJADOS

COBERTURA EM GERAL

LIMPEZA DE TERRENO

HIDROJATO

Soluçoes técnica especializada em desentupimento
com o exclusivo sistema
de hidrojato F. 3362-0277/
3361-1724. www. limpadoracacique.com.br

LD ELÉTRICA & AR-CONDICIONADO

Prestamos serviços de
elétrica, manutenção e instalação de ar-condicionado.
Orçamento sem compromisso Ligação e Whatsapp
(67) 99158-0923 Danilo

CR PINTURAS & REPINTURA

Pinturas em geral em residências, móveis de madeira, envernização, resinação
em telhados e pinturas de
ferragens em geral. Atendemos toda Campo Grande/
MS Whatsapp ou Ligação
(67) 99302-7814/ (67)
98125-7698 Cleiton

VANILDO PINTURAS &
MANUTENÇÕES
Pinturas em geral, montagem e desmontagem
de móveis, manutenções
residenciais em geral, com
preço justo e satisfação
do cliente garantida. Aceito cartão Débito/ Crédito.
Ligação e Whatsapp (67)
99836-1032 Vanildo

VM PRESTADORA DE
SERVIÇOS HIDRÁULICOS

Manutenção em geral, instalação de esgoto, limpeza
de caixas D'Água, bombas
residenciais e condomínios.
Rua: da divisão, 12 Jardim
Parati (67) 99234-7358
Valter

PRÓ CARLOS INSTALAÇÕES

Limpeza e manutenção de
ar-condicionado e serviços
de elétrica em geral. Orçamento sem compromisso
Ligação e Whatsapp (67)
98447-0747

SOARES CONSTRUÇÃO
& SERVIÇOS

Trabalhamos com construção, hidráulica, pinturas,
revestimentos,
soldas,
calhas, manutenção e impermeabilização. Ligação
e Whatsapp (67) 984067611/ (67) 99161-8729

MONTADOR DE MÓVEIS

Monto e desmonto, com
qualidade e rapidez, cubro
qualquer orçamento, mais
informações chama no
Watts. (67) 98184-3482
Marcelo

BIOMA JARDINS

Formação e manutenção de
jardins, vendas de plantas
ornamentais,
consultoria técnica e orientações.
(67)99221-7503 (Whatsapp)

OFICINA MECÂNICA
ESTABILIZA CAR

Qualidade tem serviço certo. Av: Marajoara, 1576 Jardim Centro-Oeste Tel: (67)
3397-6046/ (67) 992239056

CR PINTURA EM GERAL
Serviços em Casas, Apartamentos, Comércios e
Condomínios, trabalhamos
com Grafiato, Textura em
geral e outros. Faça seu orçamento sem compromisso (67)99306-9418 Cleber

Limpeza de terrenos, corte
de árvores , retiradas de
entulhos. F: 99262-2703 /
3327-3083.

Adaptações em veículos p/
pessoas c/necessidades
especiais .Promoção de
freio e acelerador manual
valor R$ 1.400,00 e pomo
simples no volante R$
350,00, inversão no acelerador esquerdo R$ 500,00
pronta entrega. Com nota
fiscal e garantia. Mecânica e pintura . End: Rua
Ciriaco Maymone Nº209
Vl.Bandeirante. F: 33312009/ 9 9983-4084 falar c/
Pedrosa .

CIDO PINTOR

Trabalhamos com prestação de serviços, de carga
e descarga de mercadoria
em geral. Para maior informação ligar nos telefones: (67)9 9955-4439
(67)3045-9576

Visite nosso espaço e juntos vamos planejar suas
necessidades. Moveis com
qualidade, charme na decoração. Venha hoje conferir,
Marceneiro responsável:
Rafael Rua: Castanheiras,
228 Coophatrabalho Campo Grande/MS (67) 991322604/ (67) 99905-6960

OFICINA MECÂNICA
PEDROSA

Trabalho com pinturas em
grafiato, marmorato em
geral, reparos hidráulicos
e elétrica em geral. Orçamento sem compromisso
Ligação e Whatsapp (67)
99203-8129

Vendo e faço concertos de
cortinas persianas, tanto
horizontal como vertical,
lavagem, instalação de
portas sanfonadas. Melhor
preço do mercado. Tratar:9645-0383

Serviço com qualidade e
garantia, 3 anos de garantia, trabalhamos com
calhas, rufos, pingadeiras,
coifas e eliminamos vazamentos. Parcelamos em
ate 5X no cartão Ligação
e Whatsapp (67) 981622991/ (67) 99976-5533

D3

Atendo fazendas e residências. Faço pequenos
reparos em sua residência,
com qualidade e confiança.
Ligação e Whatsapp (67)
99282-9070 Sidney

FUNDAÇÃO BATE ESTACA S LIMA PRESTADORA DE SERVIÇOS
Garanta a construção mais
sólida e resistente com a
perfuração com perfuratriz
e fundações bate-estaca
para casas, sobrados e muros. Ligação e Whatsapp
(67) 99131-1128

ARTES EM MOSAICO
Confecciono peças em mosaicos ,tais como números
de casa , times de futebol,
espelhos e relógios , portas chaves e vários outros
tipos. Aceito encomendas.
Fotos no facebook. Fone:
99293-9797 Walter Moyses. ( whatsapp).

TUDO PARA SEU
BILHAR

SEX SHOP

DINHEIRO SUPER FÁCIL

Agora ficou mais fácil de
ter dinheiro rápido.Emprestamos no limite disponível
do seu cartão de crédito,(
Brasil Card e todos) ou no
do seu irmão , pai, mãe e
parentes . Atendemos em
todo Brasil . Ligue- nos.
Fone : ( 67) 9 9160-5944 .

TERAPIA CORPORAL

Relaxe corpo e mente,
para todos os tipos de disfunções corporal. Atendimento de segunda a sexta
das 07:00 as 19:30. (67)
99201-0996 Whatsapp

CARRETAS USADAS

Boiadeira, basculante, graneleiras e demais implementos rodoviários. Ligue:
67-99957-7000 Donizete

JK PISCINAS & CONSTRUÇÕES

Brasileiras, Estrangeiras e
Moedas das Olimpíadas Compro preço p revenda
- Vendo e troco também
Contato: 67 - 99910-4559

PROTEJA SUA CASA

Instalação, manutenção e
venda de equipamentos de
segurança, cerca elétrica,
concertina, portão eletrônico, câmeras e interfone.
Faça seu orçamento Ligação e Whatsapp (67)
99133-4725 Cauê

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL

Conserto e manutenção de
ar-condicionado, geladeira,
máquinas de lavar entre
outros serviços. Atendimento a domicílio. Ligação
e Whatsapp (67) 991361947

COMPRO E VENDO
JORNAL VELHO

Usado por kg ou dou em
troca gibi, revista, livro, CD
ou DVD original. BANCA
DO ADEON . Rua: Marechal Rondon 1245, esquina com a Calógeras (67)
99279-0773

IMUNIDADE AO COVID-19

Fazemos reformas, locações e temos todos os tipos
de acessórios para seu bilhar. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso
(67) 99324-1063 Donizetti

Pensando em construir?
Chegou a hora de tirar seus
sonhos do papel, fale comigo hoje mesmo, piscinas
de qualidade, alvenaria e
vinil. É o melhor preço de
Campo Grande e Região.
Ligação e Whatsapp (67)
99815-6428

Géis, Vibros, Fantasias,
Visitas em Domicílio.
www.paixaoeprazer. com.
br Fone: 3043-4343 / 9
9332-9227.

MOEDAS E CÉDULAS
ANTIGAS E SELOS

Para adquirir natural imu-nidade contra covid-19,
H1N1, chikunguya, zika,
dengue, ler o site abaixo:
www.laurohenchen.com.br

LINDA CESTA CAFÉ
PARA TODOS AS
OCASIÕES

Cestas café com caneca
a partir de 69,00 reais, temos buques de rosas e diversos outros modelos de
cestas. Aceitamos cartões
e parcelamos sua compra,
dependendo da região não
cobramos taxa de entrega.
3365-3503/ 99241-0726
www.cestasrosasepresentes.com.br

ELETRÔNICA PHILCOLOR

Assistência técnica TV de
plasma, lcd led, todas as
marcas. Conserto de monitores e micro-ondas. Não
cobramos taxa de orçamentos. 3382-8766/ 999803787/ 99308-8537

DOCE DE CAJU

Vendo doces de Casca de
Laranja, Abóbora e Goiaba (caseiro). Deliciosos,
Aproveitem! F: 3361-4752.

PROF. KARLOS

Tarólogo sensitivo, orientador espiritual, ótimas
previsões. Sigilo absoluto.
Jogam - se cartas de tarô.
Cons. R$ 30. Rua Vasconcelos Fernandes, 703.
Esq. Ant M. Coelho. Fone:
9.8116-3003/
9.81659057.

