
Woburn
Male looking for 1 person to
share 2 bedrooms apartament,
included kitchen and bathroom.
$400 a month. All utilities
included, please call (781) 935-
2531. #A

Stoughton
Apartamentos 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 incluído no
aluguel, lavanderia, TV a cabo
disponível. Próximo da
Washington Street e estação de
trem. (617) 527-3631. #L

Framingham
Aluga-se em Framingham
apartamento a partir: studio
$700. Um quarto $800.
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. #L

Lynn
Aluga-se apartamento, 2 quartos,
sala, cozinha, quartos e sala com
carpetes novos. Perto de treme
ônibus. Perto de escola e lojas. 1º
de abril. $1,050.00. Ligar (617)
620-8608, deixe mensagem. #D

Somerville
Aluga-se 1 quarto em ambiente
familiar na Pennsylvania Street,
perto da Sulivan. (857) 888-
3205. #B

Chelsea
Apartaments for rent. 1, 2 and 3
bedrooms. Clean, modern and
quiet. Close to T. 1 with granite
kitchen and bathroom, a/c,
balcony, hardwood floor, laundry,
1st floor. Available now. $800 to
1,200. 1st month + security. Call:
(617) 778-3634. #B

Lowell
Aluga-se apartamento de 3
quartos grandes, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e quintal.
Ótima localização. Somente
$885.00, ligar até 8pm. (978)
430-7006. #H

Somerville
Aluga-se apartamento todo
reformado perto da Sulivan Square.
3 quartos, sala, cozinha e banheiro,
máquina de lavar e secar. Parking
para 1 carro. Falar com Lauro (617)
599-2520. #C

Somerville
Aluga-se ótima kitnet. Toda
independente. $775.00.
Preferência casal não fumante.
Utilidades separadas. (617) 625-
0247. #C

Somerville
Aluga-se quarto perto da Sullivan.
$400 (nada incluído). Ambiente
familiar. Não fumantes. (857) 413-
0908. #B

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

Medford
Aluga-se quarto na Medford.
Disponível para 1º de abril. Todas
as utilidades incluidas. Valor:
$450.00, (857) 251-5020. #B

Quarto
Aluga-se quarto para uma pessoa.
$450.00, gas e luz incluidos. Vaga
na garagem para um carro. (617)
970-3859. #B

Somerville
Aluga-se 01 quarto somente para
mulheres sem vícios. $385.00, tudo
incluído. Gislene. (617) 764-2450,
deixar mensagem. #B

Lynn
Aluga-se apartamento de 2 quartos,
sala, cozinha e banheiro. Excelente
localização. Preço para 02 pessoas
é $750.00 dólares. Tel.: (781) 346-
2586, falar com Rubens. #B

Framingham
Alugo quarto em apt de família.
Inclui heat, eletriciade, internet
(WiFi). Condomínio Granada.
Contato com Marcela (508) 494-
5110. #B

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. #A
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Malden
Quarto para alugar em Malden,
com estacionamento. Próximo a
estação de trem. $450 com tudo
incluído. (781) 589-9304. #C

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

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. #H

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. #F

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

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. #B

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

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.

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

Oportunidade
VENDE-SE CASA EM GOVERNADOR

VALADARES, B. ESPERANÇA.
Casa na laje com 2 quartos grandes, sala, copa,

cozinha e área para lavanderia, 2 banheiros. Ponto
comercial, ótimo para salão de beleza, mercadinho. 100

metros do Colégio Teotônio Vilela, Country Club.

Veja Fotos no site www.drd.com.br,
Tratar: (617) 240-0789 ou (617) 625-9380

Governador Valadares
Vende-se 3 lotes em bairro
novo com boa vizinhança,
perto de linha de ônibus e
supermercado. R$ 15 mil reais
cada. Tratar com proprietário.
(857) 236-5167. #C

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



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. Meu telefone é (617)
461-6556. #B

House cleaning
Procuro trabalho como house
cleaning. Tenho experiência.
Moro em Somerville. Ligue
para Luzimar (617) 501-
2491. #B

House cleaner
Procuro trabalho de house
cleaner ou dou help. Tenho
experiência e moro em
Everett. (617) 767-6562,
falar com Ju. #A

Trabalho
Procuro trabalho, 5pm noções
de inglês, espanhol. Tenho
drive license. Boa aparência.
Experiência também com
limpeza office. (508) 816-
6480. #C

New York Pizza
In Malden is looking for for
delivery person, full-time in
Malden area. Must have Mass
drivers license. Please call
(781) 322-3424. #D

Dry Cleaning /
Presser wanted

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

Garçonete
Precisa-se de garçonete e
bartender para restaurante
Rodeo em Woburn. (781) 376-
0020. Procurar por Zen. #E

Wanted dishwasher
Malden grill and restaurant.
Call about job at (978) 371-
2233 or come in person at 24
Malden Street, Concord, MA.
Ask for Eric. #B

Limpeza
Buscamos homens ou mulheres
com experiência para trabalhar
com limpeza. Período integral,
part-time ou eventual. Favor
deixar mensagem com, nome,
telefone e dia/mês no (781)
233-0978. #B

Help Wanted
Pizzas place in Stoneham is
looking for a girl to work in
the front need to speak
english.  Call  (781) 608-
3256. #B

Pizza Factory
Pizza factory em North
Andover precisa de uma
moça para trabalhar no caixa.
Precisa falar inglês básico.
(978) 682-0088. #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

PROCURA

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. #G

Everett e região
Moro em Everett. Cuido de
crianças de 0 a 5 anos de idade.
Tenho licença. (617) 387-
4145. #B

Baby sitter
Moro em Everett. Cuido de
crianças de 0 a 5 anos de idade.
(617) 294-2197. #PM

Baby-Sitter
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Housekeeper Needed
Professional Weston couple need help
to drive kids to after school activities &

do housekeeping including laundry, light
cleaning etc. Good salary. Paid vacation

and holidays provided. Must have
references, own car and be able to

drive. Call Namrata at
(617) 694-9381. #A

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 ?

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

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. #C

PROMOÇÃO
Restaurant Pasta Grill está fechando as portas a

parti do dia 31.
Aproveite a promoção desta duas semana:

Marmitex - $6,00
Aos sábado, feijoada a vontade - $ 7,00

(978) 735 4543
em breve estaremos instalado no Centro, onde

funcionava o Restaurante Bambu



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. #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

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

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

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

Caminhão
Vendo 1 caminhão Ford 2000,
com bau e elevador. Muito fácil o
uso. Ótimo estado de conservação.
Aproveite, preço abaixo da tabela.
Tratar. (617) 240-0789. #F

Saturn 94
Vendo um carro Saturn 1994, 4
portas, vidros elétricos, 5 marchas,
ótima condição. $1,500.00, a
negociar. (508) 816-5505.

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

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 Civic 97 por $2,100.00.

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
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#K



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

Grande oportunidade
Vende-se um excelente salão
de cabeleireiro em Allston
com 3 estação de cabeleireiro,
podendo ampliar, estação de
manicure e spa pedicure, sala
de wax, lavanderia e cozinha
e reservado para estoque.
Ótima localização e
movimentação. P´roximo ao
(T linha B) e linhas de ônibus.
Tratar com Paulo (617) 201-
5620, preço a combinar. #C

VÁLIDO SOMENTE PARA PESSOAS FÍSICAS

* Esta promoção só é válida enviando pelo correio

Loja Brasileira
Vende-se loja brasileira,
excelente localização, na cidade
de Nashua-NH. Remessa de
dinheiro, recebimento de
contas, restaurante, lanchonete,
padaria, pizzaria e produtos
brasileiros. Telefone (603) 438-
2403 / 598-9805. #B

Vendo Loja
Vendo loja em Woburn (MA)
Também podemos negociar a

passagem do ponto (sem
mercadorias). Preço de
oportunidade. (loja de roupas)
Ligar (508) 982-5245. #D

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. #E

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

IN BUSINESS
OVER 30 YEARS

Jimmy’s Tailor Shop

Dirce Luppi

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

BRAZILIAN
TIMES

O melhor jornal pra você
Informação e muito mais

ligue:
(617) 625-5559
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Used clothing
Brand name used clothing
wholesale, please call (508) 415-
3855. #D

Roupas usadas
Roupas usadas de qualidade,
marcas famosas. vendas no
atacado, Ligue (508) 415-3855,
falar inglês. #D

Cachorro
Vende-se filhotes de Pincher
número 0. (617) 224-8271. #C

Lavo sua roupa
Chega do serviço muito tarde e
está cansado? Eu pego sua roupa
na sua casa, lavo e entrego
cheirosinha. Cobro apenas $1,25
a libra. Aproveite o seu tempo de
folga. Deixe esse serviço comigo.
(617) 767-2699. #G

Imperdível
Vendo móveis de quarto:
pendetadeira grande com 6
gavetas, 2 quarda-roupas, 2
criados mudos (para lateral da
cama, 1 cabeceira de cama, sala
de jantar completa com uma
cristaleira, armário grande para
sala, móveis de escritório, fax,
copiadora etc. Tratar com Lia
no (781) 526-2919. #A

Bandeiras, bandeiras
Brasil, Portugal, Açores, Cabo
Verde, Madeira, USA e ainda 120
países a sua escolha. Por apenas
$9.99. Temos também bandeiras
para car dealers. (774) 955-9873.
#J

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

www.bugzgone.com

PROMOÇÃO 20% DE DESCONTO
NESTE MÊS DE JANEIRO
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Relacionamento
Cidadão luso-americano procura
senhora brasileira para uma relação
séria, talvez casamento no futuro.
João (848) 250-0150. #E

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.
#A

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

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

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

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



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

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

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

Comida brasileira

Rota. 28

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

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
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