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ETF TRANSPORTES 
Fazemos mudanças na 
região de Corumbá e inte-
rurbanas, operamos com 
caminhões baú, ônibus e 
vans. A Empresa ETF bus-
ca satisfação dos nossos 
clientes através de agilida-
de  e  serviço de qualidade. 
WhatsApp:  (67) 99640-
3736 Florisval.  Corumbá 
– MS 

ELETRICISTA LIMA & 
BRITES

Trabalhamos com elétri-
ca comercial, residencial, 
instalação de lustres, ins-
talação de cerca elétrica, 
câmeras de monitoramen-
to, painéis de led e serviços 
em geral. Ligação e What-
sApp (67) 98122-5745 
Maykon

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

Limpeza de caixa de gor-
dura, esgotos, pias, ralos 
e tanque em geral. Limpeza 
de fossa séptica, lavagem 
de galerias e hidro jato. 12 
Anos no Mercado.  Quali-
dade e Excelência. Ligação 
e WhatsApp (67) 99149-
2259/ (67) 99208-5801 

PEDREIRO & ENCA-
NADOR

Trabalhamos com constru-
ções, reformas, hidráulica 
e pequenos reparos em 
geral. Serviço de qualidade 
e confiança . Agende seu 
orçamento Ligação e What-
sApp (67) 99155-8762 
Walter 

SFS PRESTADORA DE 
SERVIÇOS

Inove seu ambiente! Pintu-
ras, revestimentos, textura, 
massa corrida. Aceitamos 
cartões de Crédito, Débi-
to, Depósito, Doc e Ted. 
Segunda a sexta 07:00 as 
18:00, sábados 07:00 as 
12:00. Orçamento sem 
compromisso. Contato: 
(67) 99682-2202/ 3056-
1026 

DENILSON CG PIN-
TURAS

Trabalho bem feito, serviço 
de qualidade e capricho por 
onde passa. Fazemos orça-
mento Comercial, Residen-
cial e Predial. Contato: (67) 
98181-1151/ (67) 99219-
8858/ (67) 99249-4060

ECOPRAG CONTROLE 
DE PRAGAS

Trabalhamos com desin-
setização, desratização e 
limpeza de caixa d` água. 
Atendemos comércios e 
residências, solicite seu 
orçamento. Serviço de 
Qualidade e Credibilidade . 
Ligação e WhatsApp (67) 
98164-1321 André

THIAGO SILVA PIN-
TURAS

Trabalhamos com pintu-
ras em geral, verniz, látex, 
texturas, revestimentos, 
ferragem, lavamos telhado 
e aplicamos resina. Promo-
ção começo de Ano, cobri-
mos qualquer orçamento. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99167-2547

PINTURAS GALIANO
Trabalhamos com pinturas, 
revestimentos, laqueação e 
lustração de móveis. Email: 
pinturasgaliano97@gmail.
com. Ligação e WhatsApp 
(67) 99273-9582

OLÁ, ESTÁ PROCURAN-
DO PROFISSIONAL DE 

PISO?  
Trabalho com acabamento 
de pisos e azulejos como: 
porcelanato, retificado, 
cerâmica, pastilha, pisos 
3D, lajota, entre outros. Há 
mais de 13 anos no mer-
cado com diversas obras 
já concluídas em Campo 
Grande, focado na parte do 
acabamento! Faça seu or-
çamento. Ligação e What-
sApp:  (67)9 9183-2947

S.O.S LIMPEZA & 
SERVIÇOS GERAIS

Trabalhamos com limpeza 
de caixa d´água, corte de 
gramas, jardinagem, lim-
peza de terrenos e limpeza 
de telhas. Serviço de Qua-
lidade e Responsabilidade 
Ligação e WhatsApp (67) 
99257-6903/ (67) 98206-
3079

HIDROJATO
Soluçoes técnica especia-
lizada em desentupimento 
com o exclusivo sistema 
de hidrojato F. 3362-0277/ 
3361-1724. www. limpa-
doracacique.com.br

VANZELA PINTURAS 
EM GERAL

Trabalhamos com acaba-
mentos finos, texturas e 
grafiatos. Temos profissio-
nais qualificados e prontos 
para lhe atender, com 40 
anos no mercado com pin-
turas de qualidade. Ligação 
e WhatsApp (67) 99287-
1284/ (67) 99178-1098 
Leonardo Vanzela 

PERSIANAS E INSTA-
LAÇÃO

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

H2O DEDETIZADORA & 
SERVIÇOS

Trabalhamos com controle 
integrado de pragas, limpe-
za e descontaminação de 
reservatório de água, sani-
tização de ambiente. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99944-9270 Vanderson

ART VENT SISTEMA DE 
EXAUSTÃO

Trabalhamos com vendas 
de exaustores eólicos, 
exaustores elétricos, ma-
nutenção de exaustores eó-
licos, limpeza de climatiza-
dores, fraldas descartáveis 
. Ligação e WhatsApp (67) 
3204-5247/ (67) 99264-
5737/ (67) 99161-2754/ 
(67) 99126-3757

PEQUENAS SOLDAS EM 
GERAL

Trabalho com pequenas 
soldas em portões em 
geral. Faça seu orçamento 
sem compromisso. Serviço 
com qualidade e eficiência 
Ligação e Whatsapp (67) 
99264-0847 / (67) 98449-
1376 Jonilson

CASA DO FORRO 
BRASIL

Instalação de forro Pvc, 
divisórias, Pvc madeirado, 
porta sanfonada. Fazemos 
colocação acima de 15 
metros. Orçamento sem 
compromisso Rua: Coronel 
Zelito, 591 Jardim José Pe-
reira Telefones: (67) 3362-
1862/ (67) 99103-5708/ 
(67) 98173-3330

GUERREIRO CALHAS
Trabalhamos com calhas, 
rufos, pingadeira, moldura, 
condutores, manutenção e 
limpeza. Serviço com quali-
dade e responsabilidade do 
Guerreiro Calhas. Ligação 
e WhatsApp (67)  99102-
4419 / (67) 99113-2345

OBRAS BARBOSA
Trabalhamos com serviços 
de pedreiro e reformas 
em geral. Interessados 
entre em contato. Serviço 
de qualidade e eficiência. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99341-1149 Cláudio

ANDERSON PINTURAS
Trabalhamos com pinturas 
residenciais e comerciais. 
Fazemos todos os tipos 
de revestimentos, efeitos 
decorativos como cimento 
queimado e marmorato.  
Ligação e WhatsApp (67) 
99106-7976 

VIDRAÇARIA E ESQUA-
DRIAS DE ALUMÍNIO 

MOURA GLASS  
Produção e manutenção 
em esquadrias de alumínio, 
box, espelhos, fechamento 
de sacada e vidros tempe-
rados. Ligação e WhatsApp: 
(67)9 9125-8196 Moura

SANDRO PRESTADORA 
DE SERVIÇOS

Fixação de cortinas, painéis 
de TV, pinturas externas e 
internas, manutenção elétri-
ca, hidráulica, ventiladores, 
caça vazamentos entre 
outros serviços.  @san-
dro-prestadora de serviços. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99203-3947 

TOTTAL SISTEMAS DE 
SEGURANÇA

Trabalhamos com câmeras 
de segurança, cerca elé-
trica, vídeo porteiro, inter-
fone, concertinas, travas 
elétricas, fechadura tetra, 
motor de portão, controles, 
centrais de alarme e pla-
cas de comando. Ligação 
e WhatsApp (67) 99917-
5055 Leandro

MORAES PINTURAS
Trabalhamos com pinturas 
em ferragens, grafiato, tex-
tura, marmorato e todos os 
tipos de pinturas. Fazemos 
seu orçamento sem com-
promisso Serviço de Qua-
lidade e Capricho. Ligação 
e WhatsApp (67) 99164-
0293 Peterson

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

Adaptações em veículos p/
pessoas c/necessidades 
especiais .Promoção de 
freio e acelerador manual 
R$ 1.600,00 e pomo sim-
ples no volante R$ 300,00 
, inversão no acelerador 
esquerdo pronta entrega R$ 
700,00. Com nota fiscal e 
garantia. Mecânica e pintura 
. End: Rua Ciriaco Maymo-
ne Nº209 Vl.Bandeirante. F: 
3331-2009/ 9 9983-4084 
falar c/Pedrosa .

OFICINA MATIAS
Serviços em mecânica em 
geral, funilaria e pintura. Av: 
Julio de Castilho, 5201  Vila 
Sílvia Regina (67) 3391-
5617 (67) 99312-7223 / 
99952-2827 

ELETRÔNICA PHIL-
COLOR

Assistência técnica TV de 
plasma, lcd led, todas as 
marcas. Conserto de mo-
nitores e micro-ondas. Não 
cobramos taxa de orçamen-
tos. 3382-8766/ 99980-
3787/ 99308-8537

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

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

SUELLEN BOLOS E 
DOCES

 Temos opções de  Kit Fes-
ta para você comemorar 
aquele momento especial, 
a partir de R$ 125,00 para 
10 pessoas. Instagram: @
suellenbolosedoces What-
sapp: (67)98448-2854 
(67)98132-6174 Suellen

DOCE DE CAJU
Vendo doces de Casca de 
Laranja, Abóbora e Goiaba 
(caseiro). Deliciosos, Apro-
veitem! F: 3361-4752. 

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/ 9 9947-6896 
www.cestasrosasepresen-
tes.com.br

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

Consultas espirituais, jogo 
de búzios, cartas e traba-
lhos espirituais, amarração, 
feitiços. Faço e desfaço to-
dos os tipos de trab. Hora 
marcada. Sigilo absoluto. T: 
(67) 99211-2371 


