
Chácara  em Dionísio
Vende-se uma linda chácara
por 80 mil reais em Dionísio-
MG. Facilito. (857) 888-
1976. #L

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.

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

Rio de Janeiro
Vende-se apartamento
conjugado para investir ou
morar. Quarteirão da praia
Flamengo, Rio de Janeiro.
Funcional, ótimo preço.
Informações ligar (781) 933-
2628 ou (617) 429-8683.
#PM

Cambrigde
Alugo excelente quarto perto
do Midwest Grill. Inclui luz e
gas. Favor deixar recado no
(617) 460-7467. Disponível
para 1º de julho. #C

Everett/Chelsea
Aluga-se um aptº de 1 quarto,
sala, cozinha e banheiro. Heat
incluído. Localizado entre
Everett e Chelsea. No valor
de $850.00. Disponível para
1º de julho. (617) 780-7229
ou (617) 780-7968. #D

Malden
Aluga-se 2 quartos + 1 pequeno
(perfeito p/ escritório), 1 sala,
grande, 1 cozinha, 1 banheiro,
varanda e patio. Fácil acesso
às rotas 28, 93 e minutos até
Boston. Perto da estação de
trem, mercado shopping e
escolas. Fácil de estacionar,
laundry, storage no basement.
(617) 610-5045. #D

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. #L

Framingham
Aluga-se quarto na perto do
centro e de transporte.
Estacionamento para 1 carro.
Interessados ligar para Henry.
(508) 733-5029. #D

Somerville
Room for rent. $450.00, gas and
eletric included. Near Broadway,
Winter Hill. Call (617) 828-
6087. #A

Somerville
Aluga-se 01 quarto somente para
mulheres s/ vícios. $390, tudo
incluído. Chamar a tarde. (617)
776-8154 ou deixar recado. #D

Everett
Aluga-se uma casa. 3 quartos, sala,
copa, cozinha, banheiro e
Lavanderia. Já disponível.
$1,200.00. Ligue (781) 983-
5853 ou (617) 387-1906. #D

Wooscket-TI
Aluga-se qpartamento duplex,
heat incluído. $890.00; 1º andar,
sala e cozinha; 2º andar, 2 quartos
e banheiro, piso em mandeira.
Vaga para 2 carros. (401) 256-
3472. #D

Medford
Alugo studio disponível. $600,
com tudo incluído. 2 quartos, sala,
cozinha grande $1,350, tudo
incluído. (781) 723-1986. #C

Marlboro
Aluga-se 1 townhouse, 2
quartos, 1 banheiro e meio,
carpete novo, cozinha nova,
cable e água incluindo. 280 Elm
Street, Marlboro, MA.
$1,370.00, fone (813) 240-
5567, Edimar. #C

Medford
Aluga-se quarto, ótima
localização, laundry no
basement, sem problemas de
estacionamento. Tudo incluído.
$500 (781) 874-9452. #H

Framingham
Alugo quarto em apt de família.
Inclui heat, eletricidade,
internet (wifi).  Condomínio
Granda. Contate Marcela (508)
494-5110. #C

Somervil le
Aluga-se quarto para 1 ou 2
homens sem vício e educado.
Tudo incluído. 14 Dana St.
Ambiente familiar. Entre
Broadway e Pearl St. Falar com
Dalva (617) 776-9008. #B

Somervil le
Aluga-se 2 quartos no 75 da
Thurston St., Winter Hill, 2º
andar. Nada incluído. 1 quarto:
$400 e o outro $350. Já
disponível. (617) 628-5185
Ivone ou (617) 800-3147 José.
Qualquer horário. #I

Faço calcinhas brasileiras
sob encomenda

Fale com

Everett
Aluga-se 1 quarto para mulher
excelente localização.
Utilidades incluídas. $450.00,
Favor ligar (617) 549-7724.
#C

Somervil le
Aluga-se apartamento com
sala, quarto, cozinha, banheiro
e garagem para 1 carro.
$1,100.00 + luz. (617) 501-
2331. #B

Watertown
Aluga-se 2 quartos somente
para mulheres. Perto do ônibus
57. Tudo incluído. $500.00 e
$400.00. (617) 504-2241. #B

East Boston
Aluga-se 1 quarto perto da
estação, de aeroporto com
tudo incluído, inclusive cable.
Ambiente familiar. $450.00
mensal. (617) 699-3760. #E

Revere
Aluga-se 1 quarto perto da
praia, ônibus e estação de trem.
$400.00 (617) 866-1498. #A

Lynn
Aluga-se basement com 2
quartos, sala, cozinha e
banheiro. Fácil acesso, Rota 1
e pela I-95. Falar com Oswaldo
(781) 593-0093. #A

$100.00 a $130.00

Procuro em Somerville
Procuro na área de Somerville um
apartamento ou casa de 3 quartos
para alugar. Contato com Sérgio
(617) 501-2977. #A

Malden
Maplewood square, Labon St, 1
bedroom, 1 livingroom, eat-
kitchen, bathroom, near T, bank,
shopping. $790.00. (617) 899-
7950.

Somerville
Aluga-se apt todo reformado.
Perto da Sullivan, 2 quartos, sala,
cozinha e banheiro.
Estacionamento para 1 carro.
Falar com Lauro. $1,150 (617)
599-2520. #C

Stoughton
Apartamenros para alugar a partir
de: $825.: um quarto, $950.: dois
quartos. Grande, moderno, lindo,
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.
#L

Everett
Aluga-se um apartamento de 1
quarto, sala, cozinha, no segundo
andar. $1,000.00, tudo incluído.
Ótima localização. Tratar com
America (617) 308-8595.

BRAZILIAN
TIMES
LIGUE

(617)  625-5559
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Casa de massagem
Precisa-se de moças acima de 20 anos,
com boa aparência Interessadas ligar.
(347) 513-8656. #40.00

Churrascaria
Precisa-se de garçom e bartender. Full-
time. (781) 376-0020, falar com Zen.
#J

Bayval Cleaning
precisa-se de motoristas  com carteira
de MA e também de moças para busy
dry cleaner em Malden. Favor aplicar
pessoalmente no 76 da Exchange
Street, Malden. #F

Help Wanted
Cleaning Company looking for a
cleaning girl with transportation, part-
time. Noturns hours, from 9am-2pm.
Pay between $10-$12 an hour. (781)
925-2775. D

Salão com bom movimento
Salão bem movimentado em
Somerville precisa de cabeleireiro com
experiência, para finais de semana.
Informações ligar para (617) 905-
6599, falar com Luzia. #D

Fastway Moving
Is currently looking for professionals
with experience in customer service.
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 Carolina Melo
978 229 5200

Oferta de trabalho
Precisa-se de uma moça para trabalhar
com limpezas de casas, full-time e que
tenha experiência, referência e
responsável. Não fumante e que more
em Malden ou Everett. (617) 389-
2234, deixe a sua mensagem para
entrevista. #A

Agean Restaurant
640 Arsenal St. Watertown (MA).
Line cook needed. Apply within (617)
923-7771. #K

Body Shop
Body Shop procura profissional
talentoso, técnico com no mínimo 5
anos de experiência, incluindo Frame
work, reposição de painéis e trabalho
co massa. Interessados ligar (781) 767-
5644. Obs: Precisa falar inglês.
www.murray@comcast.net #B

* Remoçao de Virus Spyware

* Configuraçao Wireless

* Aulas em Geral

* Instalação de Programas
www.ezhelppc.com

Internet Lenta?

Freezando?

Ligue Já

1-800-910-0855

Conserte seu PC Agora
a partir de 50.00

Pizzaria in Needham
Is looking for experienced help to maker
inside part-time. Must speak english.
Call Nick (617) 852-2979. #B

Soldador
Precisa-se de soldador com experiência
e carteira de motorista válida.
Oportunidade em Canton-MA.
Interessados ligar (781) 575-9600, falar
com Francisco. #B

Asistente de dentista
Precisa-se de assistente para dentista:
Domínio do inglês e porguês são
fundamentais, a posição é para um
escritório odontológico na área de
Milford. Favor contactar: 617-440-
3738. #H

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

Esteticista
Precisa-se de Esteticista licenciada em
MA para atuar em uma clínica em
Everett, favor entrar em contato pelo
fone: 617-440-3738. #H

HELP WANTED
Precisa-se de limpadores e zeladores.

Horário: Noturno (2º turno) de segunda a
sexta.

Salário: $10.00 por hora.
Benefícios: Seguro saúde, férias pagas,

auxílio doença. Contrato Anual (52 semanas)
Local: Área de Cape Cod

Ligar: (978) 360-1235, falar com Ricardo. #D

Serviço temporário
Precisa-se de pessoas para serviço
temporário para lançamento de
mercadoria no computador. 1(617)
569-1164. #B

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

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

Mecânico em East Boston
Precisamos de mecânico eletrecista
para trabalhar. Conhecimento de
computador. Chamar Cleyton
1(617) 569-8860.

INGLÊS EM
CASA

Aulas particulares no

conforto de sua residência.

Organize um grupo e

economize! Leitura,

conversação, escrita,

gramática. Professor

Universitário com 20 anos

de experiência ensinando

inglês nos EUA. Ensino em

Boston, Somerville,

Malden, Everett e

Medford. (954)531-7541
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Avalanche
Vende-se Avalanche 2002,
linda, novinha, particular,
completa. Ou troco por carro
de menor valor. Somente o 2º
dono do carro. Branca, 4x4,
114k, cabine dupla, modelo
econômico. (603) 438-9926.
#A

Chevy 1998
Vendo Chevy Lumina, ótimo
estado. Vendo barati.
Interessados ligar para (617)
959-5961, falar com Joana.
#B

Chrysler
Vendo. Comleto. Conversível,
branco com teto preto. Pneus
novos. Freios novos, revisado.
$4,500.00. Aceito oferta. Falar
com Marcello (617) 429-
8683. #I

Busines cars
Wholesale license + 4 placas
dealer. $3,000.00. Ligue já
(561) 667-8286 ou (617) 678-
3124, Marco. Aceitamos

cartão de crédito. #PM

Ranger 97
Vende-se Ranger ano 97.
$1,300.00. (781) 241-3923.
#PM

Toyota Corola
Vende-se Toyota Corola ano
2000. 110k. (978) 726-7712.

Honda Accord
Vende-se um Honda Accord ano
97. $2,500.00. (857) 888-
6265. #PM

Subaru 99
Vende-se Subaru, ano 99, valor
$2,800.00. Fone: (857) 888-
6265. # PM

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

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

LEILÃO/VENDA
DE CARROS

Compre seu carro até 50% mais barato!
Lhe dou toda assistência do início até a

compra do seu carro. Leilões em
Massachusetts.

Tenho carros pelos melhores preços!
Exemplo: Toyota Corola 98 por $1,900.00.

IMPERDÍVEL!!!
Carteira de dealer + placa por apenas

$400.00 por mês!
Dou todo treinamento para que você

obtenha sucesso e garanta uma ótima renda.
Contato

 (857) 888-6265
com Adriano. #PM

LEILÃO DE
CARROS

Compre seu carro 50%
mais barato. Vou te ajudar

a escolher o carro que
precisar. Economize

comprando seu carro no
leilão. Comprando seu carro, você ganha um
GPS. Oportunidade para quem quer começar
seu negócio na América! Carteira para entrar
em todos os leilões da América. a) $190 por

mês, só carteira
b) $390 por mês, placa + carteira

c) $4000.00 por ano com placa + carteira +
insurance. Dou todo treinamento para você

começar seu próprio negócio na América. Não
precisa documentos. Itin Number só. Ligue já

(781) 241-3923, Joás,
ou (617) 501-7488, Moisés.

CARTEIRA P/ ENTRAR EM
LEILÕES DE CARROS
OPORTUNIDADE!!!

1 - $180 / por mês )carteira sem fee p carro)
2 - $380 / por mês (c/ placa c/ carteira sem fee)
3 - $2,800 / por ano (placa + carteira sem fee)

Somente 1º mês/último mês p/ começar e nada mais!

10 anos
Honestidade/experiência

Treinamento total - seja seu próprio boss.
Ligue já

(617) 678-3124 - Boston
(561) 667-8286 - Flórida

Aceitamos cartões de crédito

SUCESSO TOTAL - Todos os EUA
* Não precisa doc  * Super fácil

Compre - Venda - Export - até 70% off

(781) 413-6763

(401) 223-4411

(401) 223-4423

(401) 223-4424www.anastyleusa.com
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Consul tas  com  car tas

de tarô

Mesmo à distância posso

a judá- lo  ( a ) .  Consu l t a s

sobre  amor ,  t r aba lho ,

f inanças ,  saúde,  famíl ia ,

etc. Ligar para Dona Luiza

(Bras i l ) .  (62)  321-28001

ou  v i s i t e  o  s i t e

w w w. d o n a l u i s a . c o m . b r

# P M

Sônia  Baiana

Es tá  de  vo l t a .  Jogos  de

ca r t a s ,  t r aba lhos

espirituais, trago seu amor

de volta. Ligue e confira:

(201)  407-4806.  #PM

Equipamentos
Vende se equipamento para
restaurante,1 dish, 1 baff gelado
,1 baff quente para 12 bandeijas ,
1 baff para 6 bandeijas, 1 geladeira
para sobremesa ,1 estufa para
salgados de 15 pes, 2 maquinas de
cafe com 3 potes cada , 1 caixa
de para colocar gordura, 1 baff
simples de 15 bandeijas. tel 508
816 7562

Oportunidade
Vende-se loja na Broadway de
Somerville com remessas de
dinheiro e produtos brasileiros.
Interessados ligar (857) 389-
6059. #B

$1 Dolar store for sale
Vende-se loja de produtos de $1.
5 mil square feet. Providenciamos
todas as conexões com
fornecedores. Valor $50 mil,
incluindo estoque. Ligue (617)
504-5109, falar inglês. #D

VÁLIDO SOMENTE PARA PESSOAS FÍSICAS

* Esta promoção só é válida enviando pelo correio

PROMOÇÃO 20% DE DESCONTO
NESTE MÊS DE JANEIRO

#B

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS

Dealer+oficina+imóvel+2Placas
Aberto desde 1989, bem localizado em

Fall River, MA. Clientela formada.
Oportunidade de um negócio de sucesso.

Aceito carro/imóvel no Brasil.
$50,000 + financiamento

Ligar somente interessados.
(401) 639-5163.

Decoração Romântica

Surpreenda o seu
amado ou sua amada

Com uma decoração
romântica!!

Para mais
informações

ligue: (617) 620-4152

Leia e assine
BRAZILIAN

TIMES
O melhor pra vc!

Ligue:

(617)
625-5559

#F

GRANDE OPORTUNIDADE DE UM
BOM NEGÓCIO - VENDE-SE UMA
LOJA BRASILEIRA EM NASHUA

Mercearias brasileiras e hispânicas em geral. Licença para
cerveja, cigarros. Padaria com grande variedade de

mercadorias. Bom  faturamento  e estacionamento para
clientes (Dowtown Nashua).

motivo  de saúde
(603) 966-5448   ou (603) 943-5646, com   rosie

STOW Cafe
118 great road,
Stow (MA)
(978) 897-9330
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Resolva seu problema
sentimental, financeiro ou

conjugal com o encanto e a
força da magia

Consultas: (857) 417-3104 (cel.)

Tarot Cigano - Tarot das Bruxas

ELZA

VOLTOU!!!
De volta a Boston a

taróloga que conquistou
os brasileiros com seus

poderes extra-sensoriais



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

Esteticista licenciada
Limpeza de pele, depilação e
massagem. Atendo na área de
North Andover. Preços acessíceis.
Ligar (978) 327-8288 ou (978)
296-8244, Mirin. #C

Carteira de motorista
Tiro sua carteira de motorista sem
problemas. Ligue (857) 417-3305.
#C

Bolos decorados
Bolos decorados, doces, bombons,
bombons confatos, salgados frios,
foute de chocolate. (781) 395-
2092 ou (781) 866-1647,
sweetenoughboston@gmail.com

Langerie com strass
A elegância do strass aliada ao
charme e a beleza da mulher
brasileira presente nas mais lindas
e confortáveis langeries. Mais de
50 modelos e cores. Aceitamos
revendedoras. Contato: (508)
816-0511, Daniel. #B

Biquinis
Vendo biquinis, manequins,
standards para loja, máquina de
cartão de crédito, mesa redonda
para loja, manequins de parede,
registradora etc. informações
(617) 794-1100, por favor deixe
recado se eu não atender. #A

Informática
Instalação e configuração de
Windows e programas, remoção
de vírus e spyware. Configuração
de wireless, entre outros
componentes. Configuração e
administração de redes.
Orçamento gratuito. Ligue já!
Maycon, (617) 803-3797. #G

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

Intérprete em Português 
Entrevista com Imigração, Corte
e ajuda com advogados, consultas
médicas, preenchimento de
documentos, transporte. Dênnis
Silva (978) 399-4486. #G

Tudo para festas
Bolos, docinhos e salgadinhos e
tortas. Falar com Dulce. (617)
596-7450. #PM

Permit e contratos
Não perca mais dinheiro por falta
de Permit e Contratos mal
escritos. Tiramos permits para
construção em MA, fazemos seu
estimate contrato e invoice.
Ajudamos tirar licença de
contractor. (781) 526-2919. #C

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

Individual:$39,95
Família: $59,95
Ouro: $90,00

PLANO DE  SAÚDE
PARA TODOS !!!

Médico / Dental / Remédios
Visão / Quiroprático e Outros

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

Economize em qualquer tratamento!
Sem carência-Sem limites–Com garantia!

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

Mensal

Não se trata de seguro

Autorização de viagem para

Crianças
Rápido e Seguro

Não perca o seu dia de trabalho
no consulado fazemos todos os serviços

(617) 756-9587

PROCURAÇÃO

REFRIGERAÇÃO
COMERCIAL EM GERAL

Faço todo trabalho na área de
plumbing, heating e hvac (a/
c), refrigeração comercial
em geral. Linhas de gás,

compressor, banheiro,
cozinha etc.

(617) 309-8388, falar com
Edson. #PM
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Plano dentário  + saúde
c o m p l e t o

Sem carência - sem limites
- sem burocracia - médico/
den ta l  ( inc lu i  apa re lho)
remédios /v i são  ( inc lu i
Lasik). Individual: $39,95;
Famí l i a :  $59 ,95 .  L igue
(978)  729-0283.#PM

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

NEED A LOAN?
Call today 1-888-981-8444

When Banks say no we say YES
Pay off debt faster.

Take advantage of our low rates.
Loans for every situation and budget!

Personal Loans, business Loan & Debt
Consolidation

Apply today            -             Approval in 24 hrs
#S

#EBelo Art
Artigos da nossa terrinha.

Vitória Minas!

Artigos Brasileiros
Sob nova direção: Verino Santos Neto
REMESSAS - PASSAGENS - BOUTIQUE

Tradução de documentos
Notário Público - Juiz de Paz

Segunda à
Sábado:

8AM às 7PM

Domingo:
9AM às 1:30PM

79 Pleasant St -
Weymouth - MA

- 02190

Tel/Fax: (781)
340-0971

Comida brasileira

Rota. 28

Lanchonete, Livros
Cds, DVDs, Perfumes

Envio de Caixas e Flores
Filmes Dublados, Fax,
Cópias
REMESSAS DE DINHEIRO

Prop. Sérgio & Maria

1501 Pleasant St.
Fall River - MA 02723

Tel: (508) 674-4909
Fax: (508) 674-4908

D E D E T I Z A Ç Ã O

PROFISSIONAL

Rato ,  ba ra ta ,  pe rceve jo  e

fo rmigas .  L iga r  pa ra

Francisco.

Te l . :  (508)879-  8006  ou

(508)733-1122  #PM

Leia e assine

BRAZILIAN
TIMES

Ligue:
(617) 625-

5559
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