
Nome Fantasia Razão Social Bairro

Aderson gomes souza Aderson gomes souza Babilonia

Hora dança Danilo dos santos ferreira Babilonia

Renilze melo Renilze fernandes melo Babilonia

Mercadinho baixa fria Mercadinho baixa fria ltda Baixa fria

Rose variedades Roque dos santos me Baixa fria

Mercearia do louro Antonia alice januaria de jesus dos santos Caipe

Graziela lanches Graziela do nascimento dantas Caipe da vitoria

Lane manicure e pedicure Elane silva dos reis Caipe de baixo

Jivoneide sousa tavares santos Familia tavares Caipe de baixo

Mercearia quadros Hamilton nunesfe quadros Caipe de baixo

Iris manicure Iris da silva lima Caipe de baixo

Lz variedades Lidiane silva mota Caipe de baixo

Mercadinho menor preÇo Michele da luz carvalho Caipe de baixo

Mercearia beira mar Roberto octaviano do amaral me Caipe de baixo

Mde materiais de construÃ§Ã£o Roque luiz santos pita me Caipe de baixo

Dalila variedades Roque vieira dos santos Caipe de baixo

Mercadinho menor preÃ§o Rosalino silva de carvalho me Caipe de baixo

Suely bar e restaurante Suely soares de jesus santos Caipe de baixo

Horti fruti e mercearia popular Crispim nunes da cruz me Caipe de cima

Supermercado matos R r l comercio ltda Caipe de cima

Sj variedades Simone santos teixeira Caipe de cima

Mercadinho familia Ivonildo dos santos nunes Calmonte

Jc construção Jibson coutinho de jesus -me Calmonte

Mercadinho bom jesus Advaldo lopes dos santos Campinas

Mercadinho do mari Marivaldo s. pereira Campinas

Mercadinho da simone Mercadinho simone Campinas

Casa de moveis sao francisco do conde A. de oliveira melo neto me Centro

Miscelania souza Aloisio carvalho de souza me Centro

Cartorio mais Alos serviços e empreendimentos ltda-me Centro

Axe gas Axe comercial de gas ltda- me Centro

Beatriz Beatriz batista costa Centro

Bw esmalteria e modas Black e white esmalteria e modas Centro

Central das recargas C.m de freitas Centro

Serviços de pinturas Caetano dos santos machado filho Centro

Perfumes importados Carlos eduardo silva de medeiros Centro

Bellas artes kids Cidinha correia da silva lima me Centro

Loja novo lar Claudia barbosa dos santos me Centro

Amaral comércio e servicos Elaine cristine ramos dos santos - me Centro

Santiago ciclo Esmeralda gomes santiago me Centro

Bar do dete Fernando almeida Centro

Minasgas Fortunato comercio de glp ltda Centro

Prafestas Gislana pereira da conceiÇao Centro

Ponto certo Ilan carlos pereira dos santos me Centro

Mercadinho mart Jesiane cerqueira lima Centro

Bella moveis Jm de souza capistrano me Centro

Marineusa variedades Jonathan c. pinto Centro

Bellas artes confecções Lucimario pereira lima me Centro

Linda mulher Magali dos santos batista Centro

Casa imperio Maria alaide souza dos santos Centro

Mercadinho clÓves filho Marilze pinheiro dos santos Centro

T.b calçados Marli silva dos anjos santos Centro

Morena presente de deus Martiniana santos da silva me Centro

Mercadinho paula sat Mercadinho paula sat ltda-me Centro

Mercearia pequena camila Mercearia pequena camila ltda-me Centro

Fck materiais para construÇÃo Orlan da silva Centro

Patricia kelli matos brito Patricia kelli matos brito Centro

Priscila calÃ§ados Priscila portugal dos santos sena Centro

Mercearia do afonso Raimundo de jesus Centro

Casa de moveis sÃo francisco Rebeca negreiros dias Centro

Portal da informÃ•tica S da silva antunes comÃ‰rcio e serviÃ‡o me Centro

Salão conceição coiffeur Salão conceição coiffeur ltda Centro

Comercial 3 irmÃos Silvania dos santos arcanjo Centro



Bem vestida Tailana sena oliveira Centro

Cja jeuly modas Tais joelma dias mota Centro

Jsv mercadinho Valdomiro pereira salustiano Centro

Padaria e mercadinho alves Valmira alves de almeida me Centro

Vanessa fashion 1000 Vanessa cruz de oliveira Centro

Vsn comercio e servisos Vsn comercio e servisos alternativos ltda Centro

Ser paty Walter do amparo silva neto Centro

Nairam perfumes Nairam de brito lopes Centro

Rianny Silvia riani de oliveira borges Coroado

Mercadinho senhor do bonfim Bartolomeu dos santos barbosa Engenho de baixo

Mercearia são cosme e damião Carlos luiz bonfim dos santos Engenho de baixo

Mercearia duas irmãs Ilzete silva dos santos Engenho de baixo

Marcia perfumaria Marcia natalice dos santos Engenho de baixo

Brisas do mar Miralva monteiro da cruz Engenho de baixo

Tiago perfumes e bijouterias Tiago da cruz de assis Engenho de baixo

Emily e elere Wilson barbosa ferreira Engenho de baixo

SalÃo nanda hear Fernanda silva santos Ferrolho

Mercadinho m.e.t Gilson florisvaldo de assis filho Ilha das fontes

Mercearia da ilha Jailton cruz da anunciação Ilha das fontes

Mercadinho r.j.r Agnaldo carlos ferreira Jabeguara da areia

Ailma Ailma nascimento de souza Jabeguara da areia

Mercearia dois irmãos Cátia nery conceição dos santos Jabeguara da areia

Cosme Cosme gonçalves alves Jabeguara da areia

Eliete cosmÉticos Eliete dos anjos gonÇalves Jabeguara da areia

Ivonilson cosmeticos Ivonildes do nascimento santos da cruz Jabeguara da areia

Jucineide Jucineide vasconcelos das neves Jabeguara da areia

Mercadinho jabeguara Marcos augusto almeida dos santos Jabeguara da areia

Maria confecÇÕes Maria da silva almeida Jabeguara da areia

Maristela artezanato Maristela bonfim de souza Jabeguara da areia

Janine modas Rosilene dos santos araujo- me Jabequara de areia

Dani cosméticos Daniela nascimento de lima Monte recôncavo

Casa de material santa bárbara Danielle rodrigues santos Monte recôncavo

Beth unhas decoradas Dilma oliveira Monte recôncavo

N e deposito de gás Edenice da silva santos Monte recôncavo

Padaria compre mais Ednaldo dos santos Monte recôncavo

Mercadinho do inácio Juvenal dos santos grgorio Monte recÔncavo

Mercadinho ponto certo Marcos reis dos santos Monte recÔncavo

Casa de material menor preço Pedro paulo cirne ferreira Monte recôncavo

Tati confecções Tatiane de assis bulcão Monte recÔncavo

Monte sião Taurino dos santos Monte recôncavo

Mercadinho inácio Vanessa ferreira grigorio Monte recôncavo

Acougue todo dia Argemiro ribeiro de almeida filho Muribeca

Mercearia da camila Camila alves dos santos Muribeca

Depósito e mercearia c.a.s Carlos antônio alves dos santos Muribeca

Sabor dobrado Edvalmira damascena de lima Muribeca

Muribeca rural Eves joão santos oliveira Muribeca

Perfios salÃ£o de beleza Jessica de almeida sales Muribeca

Mercearia do luis Luis alberto santos Muribeca

Mercearia vitoria para cristo Paulo do livramento santos Muribeca

Deposito de alimentos dois irmÃos Rosiane santos freitas dos santos Muribeca

Salão de beleza fios e formas Edina de oliveira fonseca Nova sao

Otica bianca Flamarion bezerra dias me Nova sao francisco

Jonas deposito e alimentos Jonas dos santos arcanjo Nova sao francisco

Mercado nova opcao Jose roque souza da silva epp Nova sao francisco

Comercial 3 irmÃ£os Silvanice santos arcanjo me Nova sao francisco

Liu cosméticos Eliene da luz sacramento Nova são francisco

Md cosméticos presentes e variedades Md cosméticos presentes e variedades Nova são francisco

Tenda mercadinho Maria jose carvalho silva Paramirim

Elielson peixes e mariscos Elielson da silva dos santos Pitangueira

Point variedade Solange matos ribeiro Pitangueira

Mercado cairo cruz Antonio edgard menezes da cruz Santo Estevão 

Ianca de jesus santos Ianca de jesus santos Santo Estevão 

Horti frut da keu Idalina conceição fagundes dos santos Santo Estevão 

Patricia modas Patricia dos santos Santo Estevão 

Rey modas Reijane alves rodrigues Santo Estevão 

Rita restaurante Rita crotildes laranjeira copque Santo Estevão 

Bar da indomÃ¡vel Tania maria de jesus copque Santo Estevão 

Mercadinho santo estevÃo Edgard caetano de souza neto Santo Estevão 

Menor preço Roque silva do sacramento junior Santo Estevão 

Lu estilus Luana dos santos Santo Estevão 

Mercadinho popular Mercadinho popular Santo Estevão 

Panificadora e mercado oliveira Panificadora e mercado oliveira- me São Bento

Mercadinho bom precinho Comercial bom precinho São bento

Panificadora e mercado oliveira Hernane oliveira da silva São bento

Juci cosmeticos Junciara guimaraes santiago São bento das lages

Vivi variedades Lindinalva santos de jesus Socorro

Novo estilo rl variedades Rosinei santos lima Socorro


