
Somerville
Aluga-se quarto perto da Sullivan
Station. Disponível para 1º de abril.
(617) 504-6271. #A

Quincy
Um apartamento para alugar, 2
quartos, sala, cozinha e banheiro,
$950.00. Quarto, vaga para rapaz
que não tenha vícios, $275.00.
Fone: (857) 526-1735. #D

Somerville
$1,100 + electricity, 1 quarto,
sala, cozinha, banheiro, garagem.
(617) 501-2331 - com Tereza.
#C

Somerville
Aluga-se quarto próximo a
Broadway e Rota 28. Na Bonair
St. Mais informações, ligar (617)
501-7529. #C

Malden
Alugo quarto pequeno mobiliado
e já disponível. Valor $280.00
Tratar com Paulo (781) 420-
3168. #C

Everett
Aluga-se quarto para pessoa sem
vícios. TV Globo/Record/PFC/
HBO/PPV. Vaga para 1 carro.
$350.00 + depósito + utilidades.
Deixe mensagem. (617) 605-
3884. #C

Everett
Divido excelente apartamento
com 2 pessoas ou alugo quarto
espaçoso com closet grande
(walk-in) 1º mês + depósito.
(978) 821-5350. #B

Dracut (perto de Lowell)
Moderno apartamento, 1 quarto
e meio, cozinha grande, copa
grande, sala enorme, banheiro,
tudo incluído. Com
estacionamento, área muito
tranquila. Tratar com Donato.
(781) 258-9106. #K

Quincy
Alugamos local para reuniões
semanais ou mensais. Espaço para
igreja, escritório ou mesmo sala
de capoeira. Perto da estação de
trem Quincy Center com
estacionamento amplo e grátis no
fim de semana. Assistência Total
Brasileira - 33a Cottage Ave.
assistenciatotal@aol.com - (617)
773-2006.
www.assistenciatotal.org. #I

Somerville
Alugo apartamento na Winter Hill,
2 quartos e 1 (um) estacionamento.
Disponível a partir de 1º de abril.
Ligar para (781) 438-7839 e (617)
625-6970. #C

Everett
Aluga-se 1 quarto para 1 pessoa.
Casa nova com laundry, perto da
estação de Wellington. Falar com
Patrícia. Fone: (617) 970-3853.
#A

Quincy
Um apartamento para alugar, 2
quartos, sala, cozinha e banheiro.
$950.00, e quartos, vagas rapaz que
não tem vícios. $275.00. Fone:
(857) 526-1735. #C

Melrose
Aluga-se apt de 1 quarto, em
Melrose. Perto da Estação de Trem,
em Oak Grove. Com lavanderia e
estacionamento. Ligar paraGilcélio
(781) 389-6630. #C

Medford, MA
Aluga-se apartamento de 3 quartos,
sala, copa, cozinha, todo
reformado, new. $1,500.00. Tratar
no (781) 395-9066. #D

Lowell
Aluga-se apartamentos modernos
de 2 e 3 quartos de $800 e $900 por
mês, com estacionamento. Nada
inmcluído. (978) 869-4319. #C

Somerville
Aluga-se 1 quarto na Broadway.
Ótima localização. Já disponível.
Depois das 3pm (617) 616-5031.
#B

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. #E

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

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

Últimas unidades
Apts em Goiânia
2 e 3 quartos. Exemplo: 2
quartos, entrada: 2 vezes de
R$ 5 mil reais. O restante em
100 parcelas de R$ 990 reais.
Imóveis em todo o Brasil.
Rodrigo (857) 829-0430 ou
Sidney (857) 207-9722. #B

Casa Praia Rincão - SC
2 quartos, sala, cozinha,
varanda grande, com
churrasqueira, aceito
propostas, mais detalhes com
Renatano email:
importados@hotmal.com. #B

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. #A

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

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

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

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

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. #C

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. #C

Somerville
Aluga-se quarta, perto da Sullivan.
Para rapaz. Tem lavanderia. Tudo
Incluído. (617) 767-1851. #D

Leia e assine
BRAZILIAN TIMES
O melhor pra vc!

Oração milagrosa
Confio em ti, ó meu
Deus, Pai, Filho e

Espírito Santo, meu
único Salvador, com

todas as minhas forças.
Peço a ti que me

concedas essa graça
que tanto desejo (Faça

três pedidos: um de
negócio e dois

impossíveis). Reze nove
Ave-Marias durante

nove dias. No último dia,
publique esse anúncio e

serão consedido os
desejos (Mesmo que
você não acredite).

Observe o que
acontecerá no quarto dia
de sua publicação. Dou

graças pelos favores
recebidos. A.J.F.

IN BUSINESS
OVER 30 YEARS

Jimmy’s Tailor Shop

Dirce Luppi

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

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



Pizza Factory
Pizza factory em North Andover
precisa de uma moça para trabalhar
no caixa. Precisa falar inglês
básico. (781) 682-0088. #C

Cabeleireira
Precisamos de cabeleireira para
salão em Somerville. Falar com
Fia no fone: (617) 666-1111. #C

Daycare
Needs somebody for cleaning and
organizaging in Everett (MA).
Must speak litlte english. Part-time
or full-time. (617) 394-9097. #C

Dry cleaning /
presser wanted

Experienced only. Apply in
person. Peabody area. (978) 535-
8818. Must speak little english.
#A

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. Necessário ter
licença. Por favor, entre em
contato com Kelly, para mais
informações. (781) 397-0099. #C

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

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.
#A

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

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

PROCURA

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. #A

RACCO

COSMÉTICOS
Estamos recrutando pessoas para

representação de cosméticos,
perfumaria e produtos de tratamento.

Nas regiões de South Shore. Com
lucros de 66% + comissão.

(781) 344-2659, com Fernanda. #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 Si t ter

Precisando de uma baby

sitter em Somerville?

Posso cuidar do seu filho

enquanto  você  t rabalha .

Sou mãe e cuidarei do seu

f i lho  com a tenção  e

car inho.  (781)724-2998.

# C

Baby-Sitter

CLASSITIMES BRAZILIAN TIMESMonday, March 16, 200918

Procuro trabalho
Meu nome é Geomar, preciso de
trabalho de manhã até 3 da tarde.
tenho experiência em stripp, wax,
limpeza em geral. Falo inglês. Deus
abençoe a todos. #D

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

Comida brasileira

Rota. 28

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



Honda Accord
vendo Honda Acord LX, ano
90, 150mm, trans e motor em
excelente estado com manual
do proprietário. Pneus novos.
$1,499.00. Contato com Leo
(857) 919-0073. #D

Nissan Path Finder
Vendo Nissan Path Finder. ano
97 - 4X$ completa excelten
estado e otimo preço. Fone
857-888-9186.  #B

BMW 323i
Vendo ou troco 2000 BMW
323i, 4 portas, prata, à marcha.
Ótimas condições. Revere/MA.
Fone: (978) 804-5266. #A

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

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

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.
#A

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

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

CLASSITIMESBRAZILIAN TIMES Monday, March 16, 2009 19



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. #A

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

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

Loja  Bras i le ira
Vende-se  lo ja  b ras i l e i ra ,
excelente  local ização,  na
c idade  de  Nashua-NH.
Remessa  de  d inhe i ro ,
receb imento  de  con tas ,
r e s t au ran te ,  l anchone te ,
padaria, pizzaria e produtos
brasileiros. Telefone (603)
438-2403 /  598-9805. #E

Vendo Loja
Vendo  lo ja  em Woburn
(MA)  Também podemos
negoc ia r  a  passagem do
ponto (sem mercadorias) .
P reço  de  opor tun idade .
( lo ja  de  roupas )  L iga r
(508) 982-5245. #G

Empresa com caminhão
Vende-se  empresa  com
caminhão  e  t r a i l l e r  (R)
com carga semanal  certa.
Saindo de Mass. Com bom
fa tu ramento .  (508)  837-
3316, falar com Carlos. #H

S a l ã o
Vende-se  um exce len te
sa lão ,  com ó t imo
movimento  e  exce len te
c l ien te la .  Loca l izado  em
Somerv i l l e .  8  anos  no
mercado. (617) 224-2418.
# B

VÁLIDO SOMENTE PARA PESSOAS FÍSICAS

* Esta promoção só é válida enviando pelo correio

BRAZILIAN
TIMES

AGORA 3 VEZES  POR
SEMANA SEGUNDAS,
QUARTAS E SEXTAS

LIGUE
(617) 625-5559
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Vestido de Noiva
Vendo vestidos de noiva,
usados. $300 a $350.00. 2
vestido de damas (adulto)
$100.00 cada. Área de
Worcester. Delane (508) 735-
0767. #D

Acompanho seu cachorro
Acompanho seu cachorro
para qualquer parte do Brasil.
Com segurança e qualidade
de serviço.  Mais
informações l igue para
1(978) 587-0002. #C

DJ - Som - Iluminação
O melhor  preço,  com
experiência em casamentos
ou aniversários. Ligue e faça
um orçamento.  DJ Leco
(857) 540-9498. #G

R e l a c i o n a m e n t o
Cidadão luso-americano
procura senhora brasileira
para  uma relação sér ia ,
talvez casamento no futuro.
João (848) 250-0150. #H

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

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. #C

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

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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Intérpretes
Serviços de intérpretes em côrtes,
consulados e transportes para
aeroportos em Boston e New
York. Tradução em geral Valdemir
Paiva. (774) 444-4954. #H

Consertos em geral
Conserto geladeira, fogões,
máquinas de lavar, secar e lavadora
de pratos. Tenho 6 anos de
experiência. Fazemdos
instalações. Ligue: (617) 642-
6200. Falar com Fabrício. #A

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 dental + saúde
completo
Sem carência – sem limites –
sem burocracia Médico/dental
(inclui aparelho) remédios/
visão (inclui Lasik).
Individual: $39,95; Família:
$59,99. Ligue (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

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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