
East Boston
Quarto mobiliado para rapaz
não fumante, c/ Globo, net e
despesas. $500 por mês. Em
casa com mais duas pessoas.
Recados c/ Haroldo (617) 567-
5077. #H

Lynn
Oi pessoal! Aluga-se um quarto
arejado, mobiliado, em um
apartamento organizado,
tranquilo na melhor área da
cidade. Com todas as despesas
incluídas. $450.00, sem
depósito. Já disponível para
uma pessoa responsável e com
referências. 1(781) 581-
0763. #B

Everett
Alugo quarto grande com
closet: $450. Luz, gás e heat
incluídos. Parking para 6
carros e laundry na casa. (617)
839-4784. #H

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.

Governador Valadares
Aluga-se uma casa no bairro
Nossa Senhora das Graças,
perto da Valdinelly. Ligue para
geraldo (01155) 33-3271-
5916 #D

Medford
Aluga-se apartamento de 2
quartos. Vaga para carro.
$1,500.00. Tudo incluído.
(781) 391-9093. #A

Somervil le
Aluga-se um ótimo
apartamento de 3 quartos em
Somerville. Próximo a
Broadway, bem localizado. 2º
andar. Tratar com Elias (617)
293-0096. #D

East Boston
Aluga-se aptº de um 1º quarto,
perto da estação de Trem.
$850.00, nada incluído.
Chamar (617) 913-1963. #A

Revere
Aluga-se um studio com tudo
incluído. Perto da estação de
trem. $800.00. Chamar (617)
913-1963. #A

Malden
Aluga-se 1 quarto para mulher,
perto da estação de trem. Tudo
incluído. (617) 259-0285 ou
(781) 397-1315. #D

Everett
Aluga-se apartamento na Main
Street com 3 quartos, cozinha e
banheiro. Conexão para
máquina de lavar e secar.
Disponível para 1º de março.
(781) 929-9131. #B

Somervil le
Alugo quarto com excelente
preço. Disponível para 1º de
abril. (617) 688-4462, fala com
Nádia. #E

Malden
Aluga-se apt, 3 quartos, 2 vagas
na garagem, sala, cozinha, tem
lavanderia, tem varanda grande.
(617) 710-6906. #C

Somervil le
2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, 1 vaga na garagem.
$1,180.00 + lus e gás. (617)
501-2331, Tereza. #B

Everett
Aluga-se apartamento de dois
quartos, sala, cozinha, piso em
madeira. Tem lavanderia,
varanda. Chamar José (617)
645-1743. $1,050.00. Nada
incluído. Já disponível. #C

Framingham
Alugo quarto em apartamento
familiar. Inclui heat,
eletricidade, internet (wifi).
Condomínio Granada
Georgetown. Contate Marcela
(508) 494-5110. #C

Q u i n c y
Espaço grande para alugar para
igreja ou comércio.
Estacionamento grátis. Cabe
150 pessoas. (617) 773-2006.
#B

Ótima Oportunidade
Vende-se casa com ponto de comércio

Em Abington (MA) em
rua bastante movimentada.

Valor: US$645 mil.

Century 21  Tullish & Clancy.
(781) 331-3232 falar com Lorraine

Conselheiro Pena
Vende-se 3 apartamentos. 2 de 3
quartos: R$ 60 mil reais; 1 de 2
quartos: R$55 mil reais. 2 no
bairro da Estação e 1 no bairro
das Operárias. (857) 888-3360.
#D

Governador Valadares
vendo 1 lote na Morada do Vale
2. Avenida Minas Gerais, em
frente a Ford. Ligue para geraldo
(01155) 33-3271-5916 #D

Marilia - Minas Gerais
Vendo 1 lote no centro, ao lado
da Praça Municipal. Rua
pavimentada. Ótimo lugar para
casa de família. (617) 888-4366.
#B

Itabirinha-MG
Vende-se um sítio de 12 alqueires
a 2km da cidade de Itabirinha-
Minas Gerais, com pomar, 2 casas,
curral de madeira, energia, tefone,
pastagem formada, cerca nova e
a beira do asfalto. Interessados
ligar para Amarildo. (508) 733-
0780. #A

Rio de Janeiro
Vende-se apartamento conjugado
para investir, morar, quarteirão
da praia Flamengo, Rio de Janeiro.
Funcional ótimo. Preço e
informações ligar: (781) 933-
2628 ou (617) 429-8683,
Marelo. #D

Dionise (MG)
Vende-se chácara. R$80 mil reais.
Ligar: (857) 888-1976. #A

Lotes na praia com toda
infra-estrutura
Balneário Arroio do Silva,
Ararangua-SC. Terrenos a partir
de 360 a 900 metros quadrados.
Próximo à praia. Prestações
fixas a partir de R$600 (reais).
Mais informações falar com
Rodrigo (857) 829-0430 ou com
Sidney (857) 207-9722. #E
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Somervil le
Aluga-se dois quartos para
solteiros, nada incluído, 75
Thurston Street, Winter Hill,
perto do Brazilian Times,
Citzens Bank. Um quarto
$350.00, nada incluído.
Outro quarto $400.00.
Ambiente familiar. Já
disponíveis. favor ligar para
José (617) 800-3147 ou Ivone
(617) 628-5185. #C

Somervil le
Aluga-se apartanento de 2
quartos, sala, cozinha e
banheiro. Perto da padaria na
Medford Street. (617) 628-
5902. #B

Somervil le
Aluga-se quarto, bem
localizado, perto de trem e
ônibus. (857) 413-0908. #A

Watertown
Aluga-se apartamento
basement, com 1 quarto, sala,
cozinha e banheiro. Máquina
de lavar e secar. Tudo incluído.
(617) 926-2271. #B

Framingham
Aluga-se em Framingham
apartamentos a partir: Studio
$700. Um quarto $800. Dois
quartos $950. Apartamento
moderno, lindo e espaçoso,
grande sala, banheiro, cozinha
completa, closet, carpete, ar
condicionado, varanda,
lavanderia, estacionamento.
Próximo à estação de trem.
(617) 527-3631. #F

Stoughton
Apartamenros para alugar a
partir de: $775 per studio,
$825.: um quarto, $950.: dois
quartos. Grande, moderno,
lindo. Cozinha completa,
banheiro separado, água
quente, aquecimento,
estacionamento incluido no
aluguel, lavanderia, TV a cabo
disponível. Próximo da
Washington Street e estação
de trem. (617) 527-3631. #F

Belo 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



Manicure/pedicure
Moderno salon & spa, em
Melrose, está entrevistando
pessoas para um emprego part-
time de manicure e pedicure.
Trabalhamos em um ambiente
divertido e amigável. Estamos por
um candidato profissional, que
comunica bem e irá trabalhar um
horário flexível. Por favor, entre
em contato com Kelly, para mais
informações. (781) 397-0099. #F

Manicure
Precisa-se de manicure para
trabalhar em salão movimentado,
em Somerville. (617) 628-0952.
#E

Painting
Help wanted. Experienced painter
needed. Must to speak english.
Non-smoking. Full-time. Must
have transportation. South of
Boston, South Shore. (617) 827-
6182. #C

Limpeza e Dish
Precisa-se de uma pessoa para
trabalhar em limpeza e dish, em
restaurante em Worwick (MA).
Precisa ter carro e morar na área
de Providence. Favor ligar para
(857) 719-1011, para De
Souza.#D

A1 Cleaning Services
Procura-se moça para trabalhar
com limpeza. Precisa ter carro,
falar inglês básico. Part-time. 9:30
as 2:30. Área de Southshore:
Hingham, Cohasset, Nall, Scituate.
$10 a $12 por hora. (781) 925-
2775. #C

Garçonete
Precisa-se de garçonete para o
Clube Português da Marshall Street
em Somerville. (617) 623-1056.

Urgente!!
Procura-se pessoa honesta e que
goste de animais que esteja indo
para o Brasil (Goiania ou Brasília)
e que possa acompanhar um
cachorrinho da raça Chiwawa. Boa
remuneração. Por favor entrar em
contato pelo telefone (978) 884-
9863. #A

Help Wanted
Construction labours, hand digging
place pipe. Must have proof of
citizenship, transportation. Call

David (781) 760-5341. #C
Procura-se motorista

Maior de 21 anos de idade/poder
carregar 75 libras. Experiência em
“delivery”, “drivers license” de
Massachusetts. Salário de $500 a
$800 por semana. Ligar para (617)
416-0004, 9am-5pm. #C

Sillscreem
Precisamos de mulheres com
experiência em silkscreem. Entrar
em contato no tel.: (617) 719-7942.
#B

Nova pizzaria em peabody
Looking for all positions; pizza
maker, manager, drivers, counter
help. Falar com Elie. (781) 307-
7111. #B

Babysitting and
Housekeeping

Westwood family needs some help
around house, babysitting,
housekeeping. 15 hours/week. Not
T accessible must have car. Call Ann
(617) 594-6584. #A

Byval Cleaner em Malden
Precisa-se de pessoas para trabalhar
em Busy Dry Cleaner. 76, Exchange
Street, Malden. #A

Luciano Realty International
Imobiliária brasileira em expansão,
está contratando pessoas para
diversas posições com experiência
em administração de empresas.
Agende sua entrevista com Kiene.
(508) 281-4414. #A

Consultoria de beleza
Seja uma consultora de beleza Jafra.
Produtos para pele feminina,
masculina e adolescente. Kit ‘Tender
Moment’ para bebês. Relaxe com
SPA de Jafra. Sheik natural com açaí
e romã anti-oxidante. (617) 851 –
1843. #A

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

Sócio ou comprador
Procuro sócio ou comprador para
restaurante na Flórida. Restaurante
pronto para funcionar. Investimento

pequeno. Em ótima região da
Flórida.

(954) 934-6944. #A

Procura-se emprego
Procuro trabalho, qualquer tipo
de limpeza. Preferência na
área da Rota 495, em
Massachusetts. Tratar com
Luiz (508) 816-9478. #C

PROCURA
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Aulas de
português

Meu nome é Tom, moro em
Mendon (MA), ao lado de
Milford (MA). Gostaria de
ter aulas de português de
uma professora brasileira
em minha residência. (508)
498-3518. #D

VÁLIDO SOMENTE PARA PESSOAS FÍSICAS

* Esta promoção só é válida enviando pelo correio

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

OPORTUNIDADE

DE TRABALHO

Empresa de cosmético 100% brasileira
precisa de consultoras de beleza para
todo o estado de Massachusetts, com

ou sem experiência. Damos
treinamento. Lucros de até 66% +

comissões.
Entre em contato hoje mesmo com

Fernanda (781) 344-2659. #H

Baby s i t ter
Moro em Everett .  Cuido
de crianças de 0 a 5 anos
de idade. (617) 294-2197.
# P M

Baby-Sitter



X-Terra 2001
Nissam X-Terra 2001, amarelo,
completa. $7,500.00 (781) 558-
8757. # B

Volvo 2000
Vendo Volvo anos 2000, todo
completo. (781) 558-8757. # B

Leilão de carros
Compre seu carro com quem tem
experiência no ramo de leilões,
com toda assistência
computadorizada antes da compra
do seu carro. (857) 888-9098,
falar com Leandro. #PM

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

F250 99
109 mm, 4x4 (978) 726-7712.
#PM

Honda accord 2001
Valor: $4,600.00. Fone: (857)
888-6265. # PM

Business cars
Wholesale license + 4 placas
dealer. $6,000.00. Ligue já (617)
678-3124, Marco. Aceitamos
cartão  de crédito. #PM

Honda Twister
Vendo uma Honda Twister
vermelha 2002. Linda!!!
Preço de tabela R$ 6.800,00
(reais). Vendo por R$.5.500,00
(reais). Moto se encontra em
Engenheiro Caldas. Fone.: 33-
3234-1443. #F

Kia Spectra 2002
Vende-se Kia Spectra ano
2002, 4 portas, 88000 milhas,
4 pneus novos, tune up feito,
com recibo de manutenção e
GPS systems. $3,200.00, falar
com Marcelo (617) 792-3256.
#D

Toyota Avalon 97
135mm. (978) 726-7712.
#PM

Leilão de carros
Pague somente o preço na
linha, mais comissão. Simples
e rápido método. Para você
comprar seu carro usado. Mais
de mil modelos para escolher.
Economize tempo e dinheiro.
Ligue (617) 293-9626, Sandro.
#PM

Licença
Tenho licença e placa dealer
para alugar. Me ligue: (617)
678-3124 ou (561) 667-8286,
Martin. 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: Honda Accord 98 por $2,500.00.

IMPERDÍVEL!!!
Carteira de dealer + placa por apenas

$500.00 por mês!
Dou todo treinamento para que você

obtenha sucesso e garanta uma ótima renda.
Contato

 (857) 888-6265
com Adriano. #PM

OPORTUNIDADE!!!!
CARTEIRA PARA ENTRAR

EM LEILÕES CARROS

a) $250.00 por mês + $50.00 por carro
(só a carteira)

b) $450.00 por mês + $50.00 por carro
(placa+carteira c/ insurance)

c) $4,000.00 por ano (placa+carteira c/
insurance)

Treinamento total - seja seu próprio boss!!
(617) 678-3124 - Boston
(561) 667-8286 - Miami

Falar com Martin

Venha ser nosso representante
* Não precisa documentos. Somente ITIN Number

Carros até 60%off

Leilão de carros

BOSTON
Economize até 40%

Carros novos e usados com
garantia

20 mil modelos

Ligue já

(978) 726-
7712

Falar com Alex. #PM

Leilão de carros

15 anos de experiência

Economize 40 a 60%

* Milhares de carros para a sua escolha
* Aceitamos todos os cartões de crédito
* Carros novos e usados com garantia e
revisado

Falar com Júnior
(781) 866-2036

EM TODA MASSACHUSETTS
E NEW HAMPSHIRE

ANA STYLE USA

114 Broadway, Somerville (MA)
(617) 440-3586

(617) 899-2139-cel

Faço costuras em geral
Também faço consertos e vendo

vestidos de noivas e para damas de
honras e ocasiões especiais

Faço capas de cadeiras, laços,
toalhas de mesa para decorações
em geral. faço cortinas

para casa e escritório, etc.

TAMBÉM DÁ CURSOS
DE CORTE E COSTURA
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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

Cartomante
Simone e sua avó

100% de garantia em
ajudar com todos os
p r o b l e m a s :
reconciliação, traz seu
amor de volta, remove
má sorte, afasta olho
gordo, traz boa sorte nos
negócios e carreira
profissional. Chame
(631) 470-9594. #D

Consultas com
cartas de tarô

Mesmo à distância posso
ajudá-lo (a). Consultas
sobre amor, trabalho,

finanças, saúde, família,
etc. Ligar para Dona Luiza
(Brasil). (62) 321-28001

ou visite o site
www.donaluisa.com.br

#PM

Empresa com caminhão
Vende-se empresa com
caminhão e trailler (R) com
carga semanal certa. Saindo
de Mass. Com bom
faturamento. (508) 837-
3316, falar com Carlos. #K

Salão
Vende-se um excelente salão,
com ótimo movimento e
excelente clientela.
Localizado em Somerville. 8
anos no mercado. (617) 224-
2418. #E

NEGÓCIO DE
OPORTUNIDADE

Vendo loja de piso de azulejo com
rendimento semanal de $1,800.00 ou

$2,000.00. Bem localizada, com clientela
formada. Motivo: volta para o Brasil.

(781) 727-2002. #C

IN BUSINESS
OVER 30 YEARS

Jimmy’s Tailor Shop

Dirce Luppi

192 Iyannough Rd. RT 28,
Hyannis, MA (508) 790-2776

Comida brasileira

Rota. 28

Lanchonete, Livros
Cds, DVDs, Perfumes

Envio de Caixas e Flores
Filmes Dublados, Fax,
Cópias
REMESSAS DE DINHEIROProp. Sérgio & Maria

1501 Pleasant St.
Fall River - MA 02723

Tel: (508) 674-4909
Fax: (508) 674-4908
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Brazilian Times
O melhor jornal

pra você
Informação e muito mais

ligue:
(617) 625-5559



Distribuidor comercial
Ofecere produtos vindos de New
York, como: bolsas, relógios,
perfumes, óculos e acessórios em
geral de diferentes marcas. A
preço acessível. Iremos até você
sem compromisso, em
Massachusetts. Ligar para (617)
294-2932. #a

Relacionamento
Cidadão luso-americano procura
senhora brasileira para uma
relação séria, talvez casamento
no futuro. João (848) 250-0050.
#K

Afia-se
Afia-se alicates de cutícula,
tesouras e facas. (781) 558-8757.
#B

Cable na sua casa
120 canais + Internet + alta
velocidade + telefone: a partir de
$79.00. Globo + PFC +
Bandeirantes. Tel.: (978) 703-
0562 ou (508) 373-4814. #D

Vende-se
Vendo uma cama com colchão de
solteiro, uma mesa para
computador e uma mesinha de
cabeceira. Tudo em excelente
estado de conservação. Ligar para
(781) 874-9444. #F

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

Atores para filmes adultos
Procuram-se com o sem
experiência – rapazes.
Interessados enviar informacoes
pessoais  e confidenciais com
peso, altura e breve descrição dos
candidatos. Se possível foto.
Reply to e-mail;
newsceneproducations@gmail.com.
#A

Aulas de baixo, violão e
guitarra
Em Malden, com Zuzo
Moussawer. 20 anos de
experiência em aulas. Músico
premiado em 2005 nos EUA e
cursando o quarto ano da Berkelee.
(617) 935-5602.
www.zuzo.com.br. #PM

TUDO PARA FESTAS
Bolos artísticos, bombons,
docinhos, salgadinhos e tortas.
Dona Sílvia (Silvinha). Acesse o
site: www.sivliasparty.com. (781)
480- 3409. #PM

Conserte seu PC Agora
a partir de 50.00

* Remoçao de Virus Spyware
* Configuraçao Wireless
* Aulas em Geral
* Instalação de Programas
www.ezhelppc.com

Ligue Já 1-800-910-0855

Internet Lenta ? Freezando ?

www.bugzgone.com

PROMOÇÃO 20% DE DESCONTO
NESTE MÊS DE JANEIRO
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Consertos  em gera l
Conserto geladeira, fogões,
máquinas de lavar, secar e
lavadora de pratos.  Tenho
6  anos  de  exper i ênc ia .
Fazemdos  ins ta lações .
L igue :  (617)  642-6200 .
Falar com Fabrício. #D

Plano  denta l  +  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 ,99 .  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.
# P M

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
# P M

Horário:
Seg. à sexta:
8AM às 8PM
Diariamente

VÁLIDO SOMENTE PARA PESSOAS FÍSICAS

* Esta promoção só é válida enviando pelo correio

OPORTUNIDADE DE ANUNCIAR SEU PRODUTO
OU SUA EMPRESA NA MELHOR EMISSORA DE

RÁDIO PARA BRASILEIROS

Anuncie nas Rádios - AM 1230 e AM 1300!
Anuncie de hora em hora na sua

emissora preferida!

E sua propaganda sai
em duas emissoras

simultaneamente

IMPORTANTE
PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
Horário: da meia-noite às 6 da
manhã, apenas $6 (seis)
dólares por vez.

Anuncie na sua rádio
(programação em

português)
AM 1230 ou AM 1300

Basta ligar para
(617) 684-0069
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