
Oportunidade em Criciúma
Estou vendendo 2 lotes próximos
ao campo do Criciúma com 460
metros cada, sendo 1 de esquina.
Aceito troca. (978) 985-4324. #L

Terreno / Região dos Lagos
RJ - Arraial do Cabo

4 lotes. 750m2 com 12 de frente e
30 de fundos cada, 2 na lagoa
juntos com possibilidade de
construir um pier e os outros 2 a
100 m da praia. Telefone (617)
861-5403 ou (617) 846-9514,
falar com Jorge. #D

Governador Valadares
Vendo casa grã duquesa, lote
300mt, suíte, 2 quartos ducha,
área churrasco, garagem 2 carros
e jardim facilito pagamento.
(617) 980-4744 ou 33-8401-
1760. #B

Lagoa dos Palmitos
Capitão Andrade (MG), próximo
a GV. Vende-se 1 alqueire e meio
de terra, 60% de baixa. 5km de
asfalto. Joãozinho (33) 3231-
9669.

Apartamento em GV
Vende-se um apartamento em
Governador Valadares de 3
quartos, no centro. Falar com
Ulisses no fone (857) 312-9225.
#B

Engenheiro Caldas
Vendo 2 lotes no Engenheiro
Caldas . Lotes filé. 28  mil reais
cada. Escritura em dias: (33)
3237-1339 ou 8832-1962. #F

Governador Valadares
Vende-se um lote todo murado em
Governador Valadares, próximo a
Avenida JK. Mais informações
ligue (857) 221-0874

Everett
Aluga-se um apartamento de 3
quartos, 2 banheiros, sala grande,
cozinha, 3 vagas de garagem
privadas, lavanderia, sistema de
internfone, 1º piso. Disponível a
partir de 1 de outubro/2009.
$1,500.00 + utilidades. (617)
480-0422. #C

Somerville
I am looking for a person to share
a very nice apartment with 2
bedroom, living room, dining
room and kitchen. Call Lydia
(781) 534-5885. #B

Saugus
Aluga-se quarto bastante grande.
Não precisa depósito. Já
disponível. (781) 521-9347, tudo
incluído, inclusive Globo e
Internet. #C

Everett
Aluga-se quarto com luz, gás e
heat incluídos. Parking e
lavanderia na casa. Ótima
localização. $500.00 (617) 839-
4784. #G

Hyde Park - MA
3 bedroom´s apartment for rent
with living room, bathroom and
kitchen, $1,500.00, no utilities.
Good for section rent. Call (617)
331-2417. #A

Lynn
Aluga-se um apartamento
próximo de Saugus, com 2
quartos, walking closed, 2 vagas
para estacionamento, jardim
grande nos fundos, área boa.
$900.00, cable incluídos. Telefone
(781) 592-0601. #C

Revere
2 bedroom apartment for rent, heat
and hot water included, new
kitchen, wash and drier facilities
available, 2 park spaces and pool
outside, close to the Blue Line
Station. Call (617) 894-3572. #C

Somerville
Aluga-se apartamento de 2 quartos,
todo renovado, sala cozinha e
banheiro. Na Pearl Street.
$1,000.00. (617) 627-9305. #C

Malden
Aluga-se 1 quarto, ótima
localização, perto do BJ´s, com
lavanderia no basement. $500.00,
tudo incluído. Interessados ligar
para (617) 335-2605. #A

Malden
Aluga-se um quarto, valor $320.00.
Falar com Ulisses no fone (857)
312-9225. #B

Revere
Aluga-se 1 quarto próximo ao
Northgate Mall e ao Cinema, com
entrada independente, banheiro,
closet e frigobar. $450.00, tudo
incluído. Já disponível. Interessados
ligar para (617) 905-9529. #A

Malden
Apartament com 1 quarto, sala,
cozinha e banheiro, com água
quente incluída. Disponível para
outubro, perto do BJ´s. $900.
Telefone (617) 335-2605. #A

Somerville
Aluga-se 1 quarto, sala, cozinha,
banheiro, garagem. $1,000.00 +
eletricidade. Falar com Tereza
(617) 501-2331. #B

Everett
Aluga-se apartamento de 2
quartos e 2 banheiros (1 suíte),
carpete, closets grandes, sala,
cozinha, 1º piso, 2 vagas de
garagem privada. Localizado
atrás da prefeitura de Everett.
Ambiente totalmente familiar.
$ 1 , 2 0 0 . 0 0 + u t l i d a d e s .
Disponível a partir do dia 1º de
novembro, 2009. (617) 480-
0422. #B

Stoughton
Apartamenros para alugar a
partir de: $825.: um quarto,
$950.: dois quartos. Grande,
moderno, l indo, cozinha
completa, banheiro separado.
Água quente, aquecimento,
estacionamento incluído no
aluguel. Lavanderia, TV a cabo
disponível.  Próximo da
Washington Street e estação de
trem. Tel.: (617) 527-3631. #S

Framingham
Aluga-se apartamentos a partir:
Studio $700. Um quarto $850.
Dois quartos $950. Apartamento
moderno, lindo e espaçoso,
grande sala, banheiro, cozinha
completa, closet, carpet, ar
condicionado, varanda,
lavanderia, estacionamento.
Próximo a trem. Tel.: (617) 527-
3631. #S

Revere
2 quartos para alugar. $350 cada
um. Perto de lojas, bancos.
Próximo à lavanderia, perto de
ônibus, correio. Estacionamento
público gratuito ao lado da casa.
(617) 756-0007, falar com
Juvenil. #B
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comunidade  e
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Leia o jornal feito para você

(617) 625-5559
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Mecânico industrial
Vaga para mecânico industrial
com experiência, ótimo salário.
Interessados favor aplicar
pessoalmente. 130 Crescent Ave.,
Chelsea-MA, falar com Cláudio
(617) 334-4998. #F

Dominos Pizza - South Boston
Dominos Pizza in South Boston is
looking for manager/assistant
manager $13 hour, must speak
english and portuguese and driver
must have a USA Driver´s License
$6/hour+tips+delivery charge.
Call (339) 225-0232. #D

Matemática
Procuro pessoa apta em
matemática e que se disponha a
ganhar um dinheiro extra
ensinando particularmente por
hora. Ligue (617) 892-3329,
Bastos. #C

Cozinheiros e
ajudantesa de cozinha

Precisa-se de cozinheiros e
ajudantes de cozinha para
trabalhar no Cafe Belô de Everett.
158 School Street, Everett, ou
ligar (617) 544-3772. #C

Italian bakery
Italian bakery near blue line
beachmont T needs fast/hard
worker women for counterhelp job.
Mon-Fri, 7:00am take out pastries/
bread, help costumers, work
holidays. Live around Revere apply
at Torretta´s Bakery 652 Winthrop
Ave, Revere. #B

Pizzaria
Precisa-se de moça para trabalhar
full ou part-time em pizzaria em
Saugus. Paga-se bem. Precisa falar
inglês. (781) 231-1611. #C

Help Wanted
Wait staff, host and day time busser,
wait staff and host must speak
english. The Walden Grill
Restaurant. 24 Walden Street,
Concord-MA. (978) 371-2233, Ask
for Erik. #B

CONSTRUÇÃO
Precisa-se de pessoas para trabalhar
na área de construção, carpinteiros,
pedreiros e pintores. Salário
compatível com a experiência.
Carteira de motorista e Social.
Boston-MA. Chamar (617) 783-
4400. #PM

Restaurants in Westwood-MA
Famous pizza and university cafe
is looking for people to work in
any position for full and part time
in both places, monday thru
friday. Very good for a Mother
hours. Call George on (781) 363-
1176. 240 Universi ty Ave,
Westwood, MA. #E

Manicure
Precisa-se de manicure para
trabalhar domingo e segunda,
numa clínica de estética em
Brookline, em frente à estação da
linha C do metrô. Precisa falar um
pouco de inglês. Interessados ligar
para (617) 233-3075 ou (617)
730-5530, deixar recados que as
chamadas serão retornadas. #B

Oferta de trabalho
Se você gosta de trabalhar com
vendas,  temos uma ótima
oportunidade  para você, podendo
trabalhar com as maiores
empresas americanas de
telecomunicações, vendendo
também através da internet.
Interessados ligar para (781) 391-
1713 ou (853) 234-1335. #C

FASTWAY MOVING
Fastway Moving is currently
looking for professionals with

experience in customer
service, for Framingham area.

Ideal candidates must speak
English and Portuguese and

be able to work in a high
paced, dynamic environment.

Only candidates with
authorization to work in the
U.S. need apply. Please call

and speak directly to Marcia
Castro 978 229 5218. #E

Precisamos de pessoas
para trabalhar full time
com arranjos de frutas,

na localicade de
Quincy Center

1247 Hancock St., Quincy-MA
(617) 657-0080, falar com Aline

#J

Procura-se emprego
Sou carpinteiro, mexo com

t u d o .  M e u  n o m e  é

Wa n d e r s o n  ( 5 0 8 )  7 4 7 -

1629. #D

Cozinheiro/
assistente de manager

Precisa-se de cozinheiro e
assistente de manager para
trabalhar em restaurante
americano na cidade de Marlboro.
Necessário falar um pouco de
inglês. Falar com Steve (617)
980-6712. #A

Mecânico
Oficina mecânica em Revere
precisa de mecânico com
experiência. Interessados favor
ligar para (781) 286-1425, falar
com Gilberto. #A

Pizza maker/delivery drive
Winchester busy store needs full-
time pizza maker and delivery
driver. Pays well. Call Chris (781)
729-6541, 883 Main Street ,
Wincherster, MA. #F

PERFUMELAND
Ganhe dinheiro. Inicie seu próprio
negócio revendendo perfumes e
cosméticos das melhores marcas!
Todos os nossos produtos são
100%originais. Das melhores
marcas:  1-800-366-2085.
Falamos português. #PM

Cafe Belo de Everett
Precisa urgente de recepcionista com
experiência. Favor comparecer no local:
158 School Street, Everett (MA) ou
(617) 544-3772. #A

Limpeza
Procura-se mulher para limpeza que
more na área de Quincy, que tenha
driveŕ s license, para limpeza residencial.
(617) 293-0258, Adriana. #A

Cabeleireiro
Salão de beleza em Somerville precisa
de cabeleireira com experiência para
trabalhar de 2ª a sábado. Para mais
informações, ligue (617) 905-6599,
falar com Luzia. #C

Computador lento?
Internet travando ?

(617) 440-4260

* Remoção de vírus Spyware

* Configuração Wireless

* Aulas em geral

* Instalação de programas

Conserte seu PC agora a partir de $50.00

www.ezhelppc.com
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Leilão de carros
Compre seu carro bem mais barato
no leilão. Assistência
computadorizada, 10 anos de
experiência. Excelência em
atendimento! Mazda 626/1998,
$995.00. Telefone (617) 365-
9560. #D

Tow Truck
Vende-se Topw Truck, ótimo
estado, com ótima clientela. Tel.
para contato (781) 922-1267, falar
com Elter. #C

2004 Honda Civic
Vende-se um Honda Civic EX, ano
2004, todo equipado, DVD. roda
aro 18, subwoofers, aplificador,
etc. 36 mil milhas. $8,000.00.
Ligue (617) 461-8651. #A

Veículos
Tenho estes carros para vender:
Toyota Corola 99, $2,500.00;
Dodge Durango 99, $3,200.00.
Todos em ótimas condições. (857)
888-6265. #PM

Toyota Corola
Vende-se Toyota Corola ano 1995.
132k. (978) 726-7712.

Atenção Owner operators
Se devido à crise financeira, você
não consegue pagar ao banco a
prestação do seu caminhão ou
trailler não devolva-o ao banco
sem antes falar comigo. Márcio
(617) 334-3462. #C

Leilão de carros Boston
Compre seu carro com garantia
até 60% de desconto. 20 mil carros
semanal novos/usados. (561) 667-
8286 ou (617) 678-3124, Marco
Antônio. Aceitamos cartão de
crédito. #PM

Passat 99
Vende-se Passat 99. a marcha.
Todo completo. $2,000.00. (781)
241-3923. #PM

Cherokee
Vendo Jeep Cherokee Laredo 93
com 182,000 milhas por $650,00.
Precisa de fazer a transmissão.
Interessados: (781)289 7137

Nissan Maxima
Vendo Nissan Maxima Sedan 97,
azul, 150 mil milhas. US$ 2,500.
Motivo: Viagem Tel: (617)294
2776

Honda Accord 97- $2,300.00

* Manicure e pedicure
* Unha decorada
* SPA mãos e pés
* Limpeza de pele
* Drenagem facial
* Design sombrancelhas
* Depilação
* Coloração, luzes, reflexos
* Mechas

* Texturização
* Escova progressiva
* Escova Inteligente
* Clareamento de axilias e virilhas
* Choque de queratina
* Penteados
* Drenagem linfática
* Esfoliante
* Hidratante

323-A Broadway, Somerville, MA - 02145

(617) 623-0550

Uma equipe de profissionais
altamente preparada para

cuidar da sua beleza

Adriana - Aline - Valéria

Deixe seu visual nas mãos
de quem sabe cuidar dele
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Vende-se padaria
Excelente oportunidade de negócio.
Padaria, confeitaria, restaurante,
lanchonete com capacidade de
indústria de pães, bolos, biscoitos, etc.
Todas as licenças e há seis anos no
mercado. Com ampla clientela
brasileira, americana e hispana. Todos
os equipamentos para grande
produção. Localizada em Somerville.
Votada a melhor padaria de Somerville
em 2008. Valor $175 mil cash.
Interessados ligar (617) 678-0350. #I

Lanchonete
Passa-se uma lanchonete bem
montada, na área da Tufts
University, em pleno
funcionamento. Preço a combinar.
(781) 570-9326. #J

Salão de beleza
Vende-se salão de beleza em
Everett. Valor $25,000.00 dólares,
valor do aluguel é $1,200.00
dólares. Interessados ligar para
(781) 233-6431. #A

(781) 915-7749
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Abaixo escreva seus dados completos, data de envio e o número de vezes que você quer que saia o anúncio.

Nome

COM ATÉ 20 PALAVRAS, POR APENAS $5.00 * POR VEZ. ENVIAR PELO

CORREIO PARA: BRAZILIAN TIMES, P.O. BOX 447, SOMERVILLE, (MA) 02143.
*Válido somente para pessoas físicas e quem colocar 4 vezes, sendo que 3 serão pagas e uma free

IMÓVEIS/VENDA ............................ 101
IMÓVEIS/ALUGUEL ....................... 102
PENSÕES/VAGAS............................103
NEGÓCIOS/VENDA ........................ 104
VEÍCULOS/VENDA ........................ 201
EMPREGOS/OFERTA ...................... 301

BABY SITTER ............................302
PRESTAÇÃO DE SERV ..........................401
CURSOS .......................................... 501
DIVERSOS ............................601
SENTIMENTAL ............................701
UTILIDADE PÚBLICA ........................... 801

Escreva nas linhas abaixo (em letra de forma) o seu anúncio: SEÇÃO

Promoção: Se você anunciar quatro vezes consecutivas, pague somente $15.00

Landscape
Vendo schedule de landscape com dump truck
trailler fechado de 8 po 12, com todos os
maquinários, com srviço de 3 restaurantes e 20
cottage x 14 casas, cortar grama 2 x por ano,
limpar calhas de 30 casas x plow com mesmo
serviço. (508) 360-1380, falar com Luiz.

#A

Schedule

de casa
Compro schedule de

casa na área de
Boston. Simone ou

Flávia (857) 888-6097
ou (774-245-2096. #I

LOJA EM ABINGTON

Vende-se 1 loja
brasileira em Abington,
MA. (781) 871-2344 ou

(781) 556-4150, Nídia. #PM

GRANDE OPOTRUNIDADE
Vende-se restaurante, na área de Bos-
ton, bem montado com licença de vinho

e cerveja. Clientela  formada,
funcionando há cinco anos, com baixa

entrada e restante financiado pelo dono.
Aceitamos imóveis aqui ou no Brasil, nas

cidades de BH, Ipatinga e Governador
Valadares. (617) 224-8294. #B
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Intérpretes português
Entrevista com imigração, Corte e
ajuda com advogados, consultas
médicas, preenchimento de
documentos, free transporte.
Dênnis Silva (978) 399-4486. #L

Afia-se
Afia-se alicates de cutícula,
tesouras, facas, etc. Se você mora
longe de Somerville, deixe os seus
alicates em uma das nossas lojas
autorizadas, em sua região. Ligue
para mais informações (781) 558-
8757. #D

Advogados do Brasil
Se você precisa de advogado nas
regiões de Governador Valadares,
Ipatinga e Caratinga, nas áreas
cível, divórcio, autorização de
viagem, guarda de menor, contrato
de aluguel e compra e venda de
imóveis em em várias outras áreas.
Ligue (617) 461-7410. #C

Cansado de contas altas
Você está cansado de pagar contas
altas? Nós podemos ajudá-lo a
reduzi-las. Ligue agora para (781)
350-4932 ou (339) 224-7294. #E

Atenção owner operators
Se devido à crise financeira, você
não consegue pagar ao banco a
prestação do seu caminhão ou
trailler, não o devolva ao banco,
sem antes falar comigo. Márcio
(617) 334-3462. #J

Acarajé da baiana Luiza
Entrega em domicílio, todos os
sábados, Acarajé, vatapá com
camarão. Aceito encomendas.
(617) 764- 5668 ou (781) 258-
0733. #PM

Precisando de dinheiro?
Sem crédito? Sem Social Secu-
rity? Sem driver´s license? Sem
problemas... É mais fácil do que
você imagina. Classe a Financial
Group, (508) 304-2849, com
Olavo e (678) 886-0593, com
Osvaldo. #E

Aulas de baixo, violão e
guitarra
Em Malden, com Zuzo
Moussawer. Músico brasileiro
graduado na Berkelee. (617) 935-
5602. www.zuzo.com.br. #PM

Exame de vista - óculos - lente de contato

(61) 8517-1880

PLANO DE SAÚDE
PARA TODOS

Médico / Dental / Remédios /
Visão / Quiroprático e outros

Economize em qualquer tratamento!

Sem carência-sem limites-com garantia

Não se trata de seguro

Mensal
Individual: $39.95
Família: $59.95
Ouro: $90.00

(torne-se um agente. Aumente a $ua renda.)

Proteja-se... Escolha o seu plano
Ligue agora: (508) 232-1056 ou

                   (508) 233-0459

Aprenda, Pratique ou
Melhore seu Inglês.

Curso de Conversação de Inglês para
os pais que tem filhos nas escolas de

Massachusetts.
Este curso tem o objetivo específico de
ajudar os pais a se comunicarem com a

escola de uma forma mais efetiva. As vezes as escolas usam termos
educacionais, e um vocabulário em inglês que são desconhecidos pelos
pais, tornando assim a comunicação uma barreira entre a escola e
família. Os pais terão atividades em inglês para aumentarem a confiança
de comunicação com os professores e escola . Além do curso de
conversão os pais participarão das palestras da Federação para ganharem
conhecimento de seus direitos e também de seus filhos.

Professor de Inglês: Stephan Smith
Palestrante: Rhea Tavares
Custo do Curso:  Gratuito a todos os pais que tem filhos nas
escolas públicas em Massachusetts.
Data: 14 de Setembro até 26 de Outubro de 2009 ( todas ás
Segundas-Feiras)
Horário: 5:00 pm - 7:00pm
Local: Federation for Children with Special Needs

 1135 Tremont Street, sala 420 (quarto andar)
 Boston, Massachusetts.

 Faça sua Inscrição:  Os primeiros vintes alunos inscritos terão
sua vaga no curso garantida.
Contato: Rhea Tavares 617-399-8329  email: rtavares@fcsn.org
#E

Sônia Baiana
Está de volta. Jogos de cartas, trabalhos
espirituais, trago seu amor de volta.
Ligue e confira: (201) 407-4806 ou
(973) 589-1872. #PM

“TARÔ - Consultas
Com a ajuda de Deus e das cartas
de Tarô posso ajudálo. Previsões -
Orientação. Dona Luisa Brasil (55-
062) 3212-8001. #PM
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D E D E T I Z A Ç Ã O
PROFISSIONAL
Rato, barata, percevejo e formigas.
Ligar para Francisco. Tel.: (508)879-
8006 ou (508)733-1122 #PM

Plano dentário + saúde completo
Sem carência - sem limites - sem
burocracia - médico/ dental (inclui
aparelho) remédios/visão (inclui
Lasik). Individual: $39,95; Família:
$59,95. Ligue (978) 729-0283.#PM

Carina manicure e pedicure
Super promoção de verão por apenas
$18 dólares pé e mão, 100% higiênico.
Ligue agora e confira (617) 899-9809.
Deus os abençõe! #B

Contabilidade
Serviços de contabilidade e
impos tos  p ro f i s s iona i s  e
confiáveis. Para seu negócio
ou  pessoa l .  Mar lborough,
Framingham, Milford. Mark
Schimitd (508) 485-3496. #C

INTÉRPRETES
Serviços de intérprete, corte,
imigração, advogado, etc...
Preenchimento de formulários
para imigração. Ajudo com
advogado  de  imigração ,
acidente de trabalho, etc.. .
Ligar para Maria: (617) 767-
6768. #PM 100 canais + Globo por $29.93 por seis meses e 3

meses grátis de HBO e Showtime. Cinemax por

Temos Internet Verizon

Resolva seu problema sentimental, financeiro ou
conjugal com o encanto e a força da magia

Consultas: (857) 417-3104 (cel.) ou (781) 605-1407

Tarot Cigano
Tarot das bruxas

De volta a Boston, ELZA, a taróloga que conquistou
os brasileiros com seus poderes extra-sensoriais

Brazilian Times
* Informação,
entretenimento,

comunidade  e muito mais
Leia o jornal feito para você

(617) 625-5559

Área: Somerville, Medford, Everett, Malden, East Boston e Cambridge
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