... desde 1998 realizando o SONHO dos Brasileiros em viver no exterior ...

Lista parcial dos aprovados em Navios Cruzeiros e Hotéis no Exterior desde 1998 .
http://crew.com.br/?Id=PaginaMenu&IdMenu=46

Favor IMPRIMIR .
Marcelo Toledo
Diretor
M/Brazil Intercâmbios - desde 1998
tel 11 4521 4090
skype - passaporte.org
www.dubai10.org
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Subject: Re: Doubts
Date: Mon, 17 May 2010 11:20:26 -0300

Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a minha empresa .
AVALIAÇÃO DA M/BRAZIL- ótima
data - 17/05/2010
nome do cliente/agenciado: Vanessa Crevilari
cidade /estado: Itatiba - SP
Tel : 11 8636-8526
Programa de Intercâmbio escolhido : Dubai
Aprovado para qual país / cargo/salário : F&B secretary em Doha, Qatar
Tempo de agenciamento : 2 semanas
Descrever toda a assessoria que recebeu até o momento:
1- Orientação sobre o programa, média de salários, oportunidades de crescimento
2- Cultura e modo de vida mulçumano, custo de vida, o que levar na bagagem, como se
comportar...
3- Orientação sobre as perguntas mais frequentes nas entrevistas
4- Suporte nos momentos de ansiedade, que aliás, é enorme
5- Resposta rápida de todas as perguntas e dúvidas que tive
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Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
Irene é uma graça, super atenciosa, e me deu um grande suporte quando eu ficava muito
ansiosa.
O Marcelo sempre esteve muito acessível, respondeu a todas as perguntas rapidamente,
atencioso, me orientou nos emails e me ajudou escolher a melhor oferta. Ele só fala o
necessário, mas resolve a questão e é isso que importa.

Sugestão para melhorar nossos serviços- Deveria haver um desconto especial para clientes após
o primeiro ano de agenciamento

-----------------------------------------------------

Subject: AVALIAÇÃO DA MBRAZIL - RAFAEL BENEVUTO GUILHEN

Prezado Amigo e Cliente, preciso de vossa opinião sincera sobre a minha empresa.
AVALIAÇÃO DA M/BRAZIL:
Data - 07/05/2010
Nome do cliente/agenciado: Rafael Bevenuto Guilhen
Cidade /estado: Jaú/ SP
Tel: 14 3622 6010
Programa de Intercâmbio escolhido : Dubai
Aprovado para qual país/cargo/salário : Dubai/ Barman - 3000 Dirham
Tempo de agenciamento: 3 meses
Descrever toda a assessoria que recebeu até o momento:
1- Firmação de contrato
2- Formulários preenchidos
3- Criação de email da MBrazil
4- Recebimento de contatos de Hotéis dos Emirados Árabes
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5- Junto de tudo isso a ajuda do Marcelo e Luciana nas dúvidas surgidas no decorrer do
agenciamento.

Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
Uma pessoa com experiência e que procura ajudar seus clientes a obter o que querem.
Pessoalmente se demonstrou para mim uma pessoa super solícita e simpática.
Me ajudou a ser bastante otimista com as situações de colocação em Dubai que surgiram, apesar
de termos que ser um pouco realista.
Tenho certeza que irá continuar fazendo esse bonito trabalho de ajudar as pessoas a realizarem
seus sonhos de ir fazer um intercâmbio seja ele pra onde e como for, de estudo ou de trabalho.

Sent: Friday, April 16, 2010 10:46 AM
Subject: Gabriela Lima Dubai

Oi Marcelo!! Tudo bem?
Querido esse email e pessoal so para desabafar...
Vou te contar minha opiniao sobre tudo aqui...
Achei o hotel otimo, acomadacao muita boa, mas a comida do hotel
e pessima achei horrivel,aqui eles usam um tempero que tem um cheiro
forte e um gosto ruim... mas isso e o de menos... Tudo e adaptacao
Adorei os Big Boss o John, o Cid e o manager chamado Donny...
No meu horario aqui e de 6 da manha as 3 da tarde tem a Margarete e Elisa sao muito
simpaticas... Sao manager tambem.
Mas o que mais me chamou atencao aqui e como os supervisores e os garcons aqui sao
mal educados mas muito mesmo, grosso e estupidos...
Todos jovens e completamente mal educados, parece ate um campo de guerra...
Eles tratam os hospedes super bem mas um com os outros acho ate feio como eles se
comportam...
Todos em geral...
Mas paciencia...
Os hospedes na maioria sao adoraveis pessoas queridas...
Estou tendo um pouco de dificuldade nesse inicio no meu ingles tem 40 dias que eu cheguei
aqui...
Mas eles estao iniciando as aulas de ingles, achei otimo ja estou fazendo.
O Cid Big Boss me disse que mes que vem vao chegar dois brasileiros aqui no hotel,
conversei pelo telefone com o Rafael seu cliente de Sao Paulo Jau...
Porque aqui ninguem fala portugues e pediram para eu explicar para ele como funcionava
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a acomodacao, o transporte essas coisas, espero muito que ele chegue logo...
Nunca achei que seria facil e sim que valeria a pena...
E com certeza esta valendo, apesar de algumas coisas eu amo estar aqui, sou
eternamente agradecida por voce e sua empresa gostaria muito de te conhecer depois..
Faco a maior propaganda da Mbrazil varias pessoas conhecidas animaram de vir para ca...
Marcelo estou aqui firme e forte com certeza quero ficar esses dois anos de contrato com o
hotel...ou ate mais tempo.
Vou sempre enviando email para voce.
Um abraco
Atenciosamente
Gabriela Nantes

AVALIAÇÃO DA M/BRAZILdata - 19 de julho de 2008
nome do cliente/agenciado: Fabíola Gomes Coser
cidade /estado: Garopaba/SC
Tel 48 96197926
Programa de Intercâmbio escolhido : Hotel Dubai
Aprovado para qual país / cargo/salário : Emirados Árabes Unidos (Dubai)/ garçonete/
U$$500,00
Tempo de agenciamento : pouco mais de trinta dias, não lembro ao certo.
Comentário sobre a assessoria que recebeu até ser aprovado: boa
Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
Conheci o diretor, Marcelo Toledo, rapidamente em uma entrevista em São Paulo ele foi muito
simpático e prestativo.
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De:

Andre Manisck

Para: info@dubai10.org
Assunto:
Depoimento a MBrazil
Data: 08/02/10 20:37
Boa tarde,
venho através deste email, expressar a minha grande satisfação e gratidão em relação a MBrazil.
Eu os procurei através do site, em busca de uma oportunidade de trabalho no exterior. Trabalho
com cozinha e buscava uma recolocação como Segundo Chef, e fui prontamente assessorado
pela Irene, que esteve em contato comigo em todas as horas que precisei para tirar minhas
duvidas e me ajudar no processo. Assim sendo, conheci o Marcelo, que também de deu varias
dicas, o que me fez ter mais certeza de que eu estava no caminho certo. Bom, em menos de um
mês, não só arrumei entrevistas, como fui contratado para trabalhar em Abu Dhabi, em um
cargo desafiador acima do que eu esperava no momento. Sei que teremos uma parceria
duradoura, pois com certeza são pessoas confiáveis que querem ajudar no crescimento
profissional das pessoas, e só tenho a agradecer por poder representá-los, e garantir que os
empregadores la fora tenham certeza de que a parceria com a MBrazil vale a pena.
Obrigado.
André Manisck
ps Irene , depois arruma os acentos pois estou num computador que esta com teclado
desconfigurado, ok.

cliente da M/Brazil que mora em Dubai de férias no Brasil............
Caso queira saber mais sobre a vida lá . ligue ao Vinicius ..

----- Original Message ----To: presidencia@intercambio.in
Sent: Thursday, April 08, 2010 2:56 AM
Subject: Bom dia Marcelo
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Bom dia Marcelo!
Tudo bem com voce?
Aqui quem vos escreve eh o Vinicius, sou seu agenciado desde janeiro de 2009 e estou em
Dubai desde abril de 2009.
Eu estou em Jundiai ateh 15 de abril em ferias. Se quiser eu posso dar uma passada ai na
agencia.
Obrigado!

Vinícius do Prado Zonaro
11-4815-2424

> AVALIAÇÃO DA M/BRAZIL>
> data - 29-07-2008
>
> nome do cliente/agenciado:
> Danilo Felix Nascimento Silva
> cidade /estado: São Paulo - SP
>
> Tel: 55 11 94842460 / 55 11 87950651
>
> Programa de Intercâmbio escolhido :Hoteis em Dubai.
>
> Aprovado para qual país / cargo/salário :
> Emirados Arabes Unidos / Garçon / $600,00
> Tempo de agenciamento :
> 2 meses
> Comentário sobre a assessoria que recebeu até ser aprovado:
>
> Otima, Marcelo sua equipe é otima.
> Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
>
> Um homem super integro, animado e sincero com seus clientes e
> agenciados. Aprecia e acredita em jovens que querem ter uma vida no
> exterior...
Marcelo toledo esse homem vai longe....e obrigado por tudo!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nosso maior patrimônio – O TESTEMUNHO de nossos clientes , aguardo e seu em breve ...
Marcelo Toledo – tel 11 4521 4090- skype passaporte.org – www.dubai10.org

... desde 1998 realizando o SONHO dos Brasileiros em viver no exterior ...

To: presidencia@intercambio.in
Sent: Monday, March 08, 2010 1:51 PM
Subject: Gabriela Lima Hostess

Boa Noite!!!!! Marcelo!!!!!

Cheguei em Dubai tem uns 4 dias, a recepcao aqui foi
maravilhosa,o apartamento e bem grande, ja estou em
treinamento aqui, viajei pela Turkish muito boa a empresa
foi tudo melhor que eu esperava!! A viagem e bem longa
cansativa, mas compensa sem duvida! Aqui tenho acesso
facil a internet.
Nao sei como te agradecer por esse maravilhoso trabalho que voce faz.
Obrigada por tudo sempre!!!!!
Fica com Deus!
Gabriela Lima
Dentista
de Brasilia-DF

mais um cliente indo para DUBAI ......
Gustavo Maia de apenas 19 anos foi contratado HOJE para ser garçon em hotel 5 estrelas em
Dubai......
Ligue para desejar boa viagem (11) 2215-4457 .........e pergunte como está sendo o
agenciamento dele .
DIA 11/03 ENTREVISTAS NO BRASIL ................para hotel em Dubai ... participe!!
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----- Original Message ----From: PALOMA BALLUZ
To: presidencia@intercambio.in
Sent: Monday, February 08, 2010 4:54 PM

Boa Tarde Marcelo!!
Segue abaixo minhas respostas:

Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a minha empresa .
AVALIAÇÃO DA M/BRAZILdata - 08/02/2009
nome do cliente/agenciado: PALOMA ALVARENGA BALLUZ
cidade /estado: SÃO LUIS- MA
Tel 98 8125-0922
Programa de Intercâmbio escolhido : TRABALHO EM HOTEL
Aprovado para qual país / cargo/salário : ABU DHABI - position of ‘Senior Waitress’ (Food &
Beverage Department).

Our offer summary is mentioned below:

Monthly basic salary:

AED 1,200/- pm + service charge

Language Allowance:

AED 300/- pm

Transportation:

Provided by company

Accommodation:

Sharing room in Staff Housing

Other Benefits:

Meals and Laundry of business attire as per hotel policy
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As per company policy

Ticketing:
home country.

Bi-Annual (Every two years) economy air-ticket to

Leave Entitlement:
Months service

Thirty (30) calendar days leave after completing twelve (12)

Notice Period:

One (1) month, even during probation on resignation only

Probation Period:

Six (6) months

Tempo de agenciamento : 4 MESES
Descrever toda a assessoria que recebeu até o momento:
1- OFERTAS DE EMPREGO DENTRO DA AREA ESCOLHIDA
2- INFORMAÇOES SOBRE COMO PROCEDER NA VIAGEM E RESPOSTAS DE
DUVIDAS DURANTE O PROCESSO;
345-

Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
Recebi resposta rapida de quase todos os e-mails, apenas um não recebi resposta. Mas as vezes
que precisei falar com Marcelo eu consegui.

Atenciosamente,
Paloma Balluz

Sent: Thursday, January 28, 2010 8:52 PM
Subject: Re: Prezados Amigos e Clientes

Ola Marcelo, tudo bom?
Bem, ja estou aqui em Abu Dhabi ha quase quatro meses, o tempo passou muito rapido!
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A cidade e bonita, muito bem cuidada, tem muita coisa interessante para ver e aprender sobre a
cultura nao so do povo arabe, mas do mundo todo pois aqui e um verdadeiro mix de
nacionalidades. Falo mais ingles aqui do que nos Estados Unidos.
Trabalho no Intercontinental Hotel, no restaurante brasileiro Chamas.
Sempre tem algum evento no Hotel para os funcionarios e diversos passeios organizados pelo
RH, onde ja tive oportunidade de conhecer pontos turisticos etc e tal...
Olha,a minha rotina e bem puxada, trabalho de quatro da tarde ate as duas da manha, tenho uma
folga por semana. Fora o cansaco fisico, nao tenho do que reclamar pois gostam do meu
trabalho e sou muito bem quista por todos os meus colegas de trabalho e clientes que sao de
varias nacionalidades, mas principalmente e claro, os arabes que em sua maioria sao muito
educados e simpaticos alem de me tratarem super bem. Vem muita gente importante aqui no
restaurante, como o Sheik, reis de outros paises, emabaixadores, consuls, jogadores
famosos,inclusive brasileiros.
Quanto a adpatacao, apesar de ter sido bem recebida, no comeco e bem dificil devido a falta de
amigos, familiares, saudades de tudo no Brasil. Mas a partir do momento que comecamos a
fazer amizade, vai ficando mais facil de superar.
Bom, nesse tempo ja deu pra perceber que para quem tem disposicao, ambicao e forca de
vontade, nao falta oportunidade de trabalho.
Por enquanto e isso Marcelo, espero contar com seu apoio para conseguir conquistar meus
objetivos aqui.
Um grande abraco e sucesso!!!
Fica com Deus .
Obs: Anexei algumas fotos de Abu Dhabi, pontos turisticos que visitei, festinha com amigos do
trabalho, e ano novo no restaurante com jogadores do inter de Milao e Julio Cesar da selecao
brasileira.
FRANZELI CARDOSO

Cliente da M/Brazil Intercambios que morou nos Emirados Arabes ,está de volta ao Brasil.
Ligue para perguntar se valeu a pena !
Jair Pauli- 34 32177882

TUDO NORMAL- PARABENS
Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a minha empresa .
AVALIAÇÃO DA M/BRAZIL- 10
data - 26/11/09
nome do cliente/agenciado: Vanessa Cardozo Luz da Silva
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cidade /estado: Santa Catarina, Balneário Camboriú
Tel 47 84523061
Programa de Intercâmbio escolhido : Trabalhos em Dubai
Aprovado para qual país / cargo/salário : Dubai , Hostess
Tempo de agenciamento : 1 mes
Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
Após me agenciar dois dias depois já estava recebendo várias propostas. Me surpreendi com a
rapidez da agencia e com colaboração rápida e eficiente do Marcelo. Indico a todos se agenciar
pela M Brazil, o retorno é GARANTIDO. Mas todos devem ter a humildade de começar do zero
em um país que não é o nosso, sem se iludir que começarão com cargos maravilhosos por terem
um curriculum ótimo aqui no Brasil, cada um deve crescer com sua capacidade sem querer
começar do topo, ainda mais em países de primeiro mundo que trabalham com muita seriedade.
O Brasil é um país que dá muito pouco valor a grandes profissionais, mais lá fora é bem
diferente. Antes de me agenciar na M Brazil comecei trabalhando como cocktail waitress,
servindo. Mas lá fora eles prestam muita atenção em voce, e se vc se mostra capaz, sobe
rapidamente de cargo, e com o valor que eles dão ao aprendizado que o trabalhador esta tendo.
A m Brazil faz sua parte muito bem, cabe aos agenciados fazerem sua parte.

Ainda temos mais vagas nessa empresa ..,.

----- Original Message ----From: carina
To: diretoria@crew.com.br
Sent: Wednesday, October 14, 2009 6:03 PM
Subject: Cheguei e esta tudo ok.

Marcelo, cheguei bem de viagem. Conversei pessoalmente com o senhor Rajab, por acaso ele
chegou ao hotel onde eu estava.
O pais e muito receptivo, mas confesso que tive medo de vir. Estou aguardando o meu paper
work ficar pronto para poder trabalhar no restaurante do aeroporto.
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Meu acesso a internet e reduzido, por isso a demora em dar noticias.
A companhia em que comeco a trabalhar e grande e muito boa.
Obrigada
Carina Bonano
BAHRAIN - Emirados Arabes

Novo Recorde em contratação

cliente pagou nossa agência na Sexta - Feira e na Segunda já foi CONTRATADA nos Emirados
Arabes
Isabel Becker

Phone: 55.11.8761-0506

Ligue para desejar BOA VIAGEM e faça como ela - contrate a M/Brazil Intercâmbios
www.dubai10.org

----- Original Message ----From: Paul M
To: diretoria@mbrazil.com.br
Sent: Friday, July 17, 2009 5:14 PM
Subject: M/BRAZIL - Saudações
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M/BRAZIl
Prezado Senhor,
Marcelo Toledo
Estou muito feliz, com o resultado da excelente assessoria que você e sua
equipe tem me proporcionado.
Graças ao seu profissionalismo, empenho e incentivo, estou aprovado, para
trabalhar em Navio Cruzeiro Europeu, como Front Desk.
Espero estar embarcando em breve!!! Tenho certeza, que você vibrará com isso.
Durante o processo manterei contato. Muito Obrigado, All the Best!!!
Paulino Neto

Fw: cliente M/BRAZIL aprovado como Front Desk em Navio Cruzeiro Europeu

ligue para desejar boa viagem e pergunte em que a M/Brazil o ajudou a conseguir isso
Paulino Neto
49 anos
tel 11 3675 0515 / 7223 1521

Ligue para ele para desejar boa viagem e pergunte se o sistema M/Brazil Intercambios
funciona !!

----- Original Message ----From: Vi P Zonaro
To: Brazilian Workforce
Sent: Tuesday, January 27, 2009 3:35 PM
Subject: Re: Cavalli Club Dubai

Oie
Espero ter atendido a especificação!!
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Abraços,...

AVALIAÇÃO DA M/BRAZIL- EXCELENTE
data - 27 de fevereiro de 2009
nome do cliente/agenciado: Vinícius do Prado Zonaro
cidade /estado: Jundiaí/SP
Tel 11 4815.2424 11 8131.7057
Programa de Intercâmbio escolhido: Trabalho
Aprovado para qual país / cargo / salário: Dubai, mas ainda não sei cargo e salário
Tempo de agenciamento : 21 dias
Descrever toda a assessoria que recebeu até o momento:
1- Criação de conta de email para contatos
2- Apoio na postura diante aos contatos que farei no exterior
3- Suporte na forma de comunicação com as empresas
4- Direção com os contatos no exterior
5- Enviando meu CV
6- Garantindo minha qualidade como profissional e pessoa
7- Apoio psicológico também, a ansiedade é demais.
Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
Soube manter a calma, mesmo diante dos meus rompantes de desespero, além de ser
extremamente profissional, e realmente conhecer o mercado, e os detalhes das empresas.

Sugestão para melhorar nossos serviçosOs serviços são ótimos, eu passei por uma turbulência no início, mas foi devido ao período de
mudança de endereço de vocês, acabei me sentindo abandonado, mas o maior responsável pelo
desespero fui eu. Continuem assim. Excelência em serviços e qualidade no atendimento!!!
OBRIGADO A VOCÊ MARCELO E TAMBÉM AO JEFFERSON

Vinícius do Prado Zonaro
55 11 4815.2424
55 11 8131.7057
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Subject: Re: olá Marcelo - dúvida
Date: Tue, 7 Oct 2008 07:27:40 -0300

Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a minha empresa .
AVALIAÇÃO DA M/BRAZILdata - 07/10/2008
nome do cliente/agenciado: Patrícia Barbosa da Silva
cidade /estado: Ipatinga/MG
Tel: (31) 3823 3114
Programa de Intercâmbio escolhido : Trabalho em hotéis de Dubai
Aprovado para qual país / cargo/salário : Dubai - Guest Service Officer
Tempo de agenciamento : 2 meses
Comentário sobre a assessoria que recebeu até ser aprovado: Recebi uma ótima assessoria da
agência. Apesar de um pouco receosa no começo pude desenvolver confiança na equipe a
medida que todo o suporte foi dado. Obrigada a todos.

Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo: Marcelo foi bastante
solícito e me ajudou durante o processo. Me orientou de maneira clara e eficiente.

----- Original Message ----From: Renan Leonardo Silva
To: presidencia@intercambio.in
Sent: Monday, September 22, 2008 6:48 PM
Subject: minha experiencia com a royal e a mbrazil

Bom..
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comeco me desculpando pela falta de acentos nas palavras mas o motivo eh bom...estou
escrevendo com meu novo macbook que infelizmente ainda esta com o teclado em ingles...
minha estoria comecou quando eu ja estava desiludido com minha profissao aqui no brasil e
resolvi procurar a Mbrazil pra conseguir um emprego que aliasse boa remuneracao e
aventura...o que eu mais queria!!!
depois de varias visitas demoradas a Jundiai consegui a entrevista final e para minha surpresa
passei e fui contratado logo como bartender.
foi minha salvacao
nem acreditei quando embarquei, e o pessoal da Mbrazil me deu tudo que eu precisava
Assim que cheguei em Tampa e fui para o hotel descobri que por um erro eles tinham me
mandado 2 dias antes para os EUA entao ganhei 2 dias de festa e diversao em Tampa.
Quando embarquei juro que me assustei
ninguem te ajuda a achar nada ou fazer nada
todos estao ocupados com seus servicos pq o navio nunca para
foi dificl, assustador, mas eu tinha lutado pra tar ali e num tinha mais volta...era o que eu
queria...minha independencia
devido ao meu ingles e a ajuda da Mbrazil fui logo com a melhor patente dentro da minha
profissao, a de bartender
isso foi meio duro no comeco
nao estava acostumado com pessoas de 30 paises falando ingles com diferentes sotaques e ao
mesmo tempo, coqueteis elaborados e todas as coisas que se esperam de um bartender num
navio
horarios de trabalho puxados, treinos de sobrevivencia, e outras coisinhas que eram extras e que
tinhamos que lidar todos os dias
chorei muito no primeiro mes
cada vez que lavava minha propria roupa chorava
decidi que o unico meio de me tirarem daquele barco era me jogando de lah de cima
e com o apoio dos amigos que fiz lah que por sinal adoram brasileiros estudei muito antes de
dormir todas as noites, lia e decorava todos os cardapios
no segundo mes eu ja estava totalmente adptado, dormindo pouco mas sem sentir sono,
cuidando da minha roupa e minha cabine, conhcendo todos os cantos do navio, falando e
ouvindo ingles de todos os paises e fazendo martinis com as 2 maos ao mesmo tempo
recebi congratulacoes de meus chefes e amigos de trabalho
em 2 meses fui considerado o bartender mais rapido do navio e ainda era o mais preciso nas
dosagens e o mais carismatico, recebia de 5 a 7 bons comentarios a cada final de cruzeiro e era o
campeao de gorjetas do navio
com tudo isso me senti muito orgulhoso de mim e comecei a aproveitar um pouco mais
arrumava tempo pra sair nos portos, ir a praia e fazer compras
no segundo mes tbm arrumei uma linda namorada canadense e comecamos a dividir a mesma
cabine
estamos apaixonados e ela esta na korea dando aulas de ingles no momento
o navio foi otimo
mas nao e o que quero pra mim agora
quero me fixar em algum lugar onde eu possa ficar bem com minha namorada
e futura esposa
o navi e realmente uma experiencia inesquecivel
se voce consegue sobreviver ao navio, sobrevive a qualquer coisa no mundo
e um desafio enorme
mas um desafio que eu venci
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e num vou mentir
quando meu primeiro salario chegou e vi que tinha faturado 2500 dolares em 15 dias e num
tinha nada o que gastar
quando via clientes me dando 100dolares de gorjeta soh pelo jeito que eu dancava ou
conversava
me sentia muito bem
outra coisa que percebi quando tinha uns 3 meses de navio
eh que todo brasileiro chora na primeira semana hahahahaha
mas depois faz o maio sucesso
entao se vc tem coragem
va tambem
e se ponha a prova
muda sua vida
sua visao de mundo e do que voce e capaz
mudou minha vida
hoje eu acredito na minha profissao
e sei que posso viver disso
e muito bem obrigado
infelizmente nao e o caso no brasil
mas la fora as pessoas respeitam e admiram minha profissao
obrigado Marcelo, vc salvou minha vida, me tirou de algo sem futuro aqui no brasil e abriu
meus horizontes, me fez conhecer a mulher da minha vida, e ter minha independencia
mbrazil, as viagens longas e cansativas de trem ate jundiai....valeram a pena
Renan Leonardo Silva

Sugestão para melhorar nossos serviços-

Ola Bom dia a todos
Me chamo Joara e estou em Dubai gracas a Mbrasil eu fiz o contrato com Marcelo Toledo e em
4 dias eu ja estava trabalhando , neim acredito, hoje trabalho em uma das maiores construtoras
do mundo, Emmar juntamente com Nakeel que estao construindo a Palm e the word incrivel , o
escritorio fica ao lado da maior torre do mundo , tdos convivem em perfeita harmonia com suas
diferentes culturas , O Marcelo e a Erika me ajudaram a conquistar um sonho que eu ja achava
impossivel sou assistente de desenvolvimento de projetos , se alguemtiver alguma duvida
arespeito do Marcelo e sua equipe me liga ou me mande e mails , mas garanto a vcs eles sao
otmos e merecem tudo d bom !!!!
Se vcs querem trabalhar em Dubai ou em outro lugar a pessoa certa p te ajudar 'e o Marcelo e
sua equipe nao perca tempo acredite em vc e em seus sonhos faca como eu ....
JOARA PINTO
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Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a minha empresa .
AVALIAÇÃO DA M/BRAZILdata -11/09/08
nome do cliente/agenciado: Luzia Marilac
cidade /estado:Fortaleza- Ce
Tel 971 050 2793754
Programa de Intercâmbio escolhido :
Aprovado para qual país / cargo/salário : EAU Dubai Supevisora junior
Tempo de agenciamento :9m
Comentário sobre a assessoria que recebeu até ser aprovado:
Sempre recebi muita atencao em todos os meios de comunicacao acessiveis,
atencao pessoal que foi essencial.
Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
Marcelo,
Muito obrigada....dei trabalho, mas foi super...sou supervisora de um hotel
gigante na ilha palmeira e toda a parte infantil eh minha responsabilidade,
sou a unica brasileira que trabalha lá e sou muito respeitada pelos staffs
de outras nacionalidades.

Sent: Tuesday, August 26, 2008 3:26 PM
Subject: ELISA NEWS
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Bom dia meus lindos ,
estou escrevendo para dar noticias minhas, me descupem se demorei muito para escrever e que a
vida como sabem e uma correria so, as vezes nao conseguimos parar para fazer esse tipo de
coisa, eu nao escrevi antes pq queria escrever um e-mail legal e nao queria esquecer ninguem,
(ha nao sei como colocar acentuacao aqui...)

Bem ja faz um mes que cheguei e estou adorando aqui e tudo muito lindo e organizado, a
Florida nesta epoca do ano e quente, imagina RIO 40 GRAUS, mais ou menos isso... e pra
esquentar mais um pouco nao tem vento e o clima e seco , "NOSSA !!!" tem ar condicionado
em todo lugar entao quando nao esta passando calor esta passando frio....rsrsrs, MAS BELEZA.

Bem estou trabalhando na recepcao de um dos hoteis da Disney o POP Century Resort o hotel
so tem 2880 UHs, Imagina o trampo,,,, e a dificuldade as vezes pra endender aqueles
americanos falando enrolado.... Mas quando nao entendo algo ja pergunto logo, e digo que sou
brasileira. O trabalho e traquilo tenho 30 minutos de descanco a cada 3hs... Batata rsrsrs.

E tb estou estudando na UCF Universidade da Florida, nao e fraca nao, As aulas sao ate que
legalzinhas, uma e sobre Lideranca e a outra e sobre Sistemas de Informacao... estudo com
gente de todo lugar... principalmente os "brazucas" como dizem os portugueses...

Tem um bando de brasileiro aqui e dificil fujir deles.... qdo vc encontra com um e aquela
baderna... fiz amizade com algumas francesas e chinesas, ja que vivo com 2 Francesas 2
Chinesas e 1 Brasileira, a brasileira e baiana, fiz a maior amizade com ela, entao ja tenho lugar
pra ir no carnaval.... rsrsrsrs, minha amiga Nat do brasil, a que eu morava em Floripa chegou
aqui, entao nao estou mais tao sozinha.

Aqui tem festa do segunda a segunda... ou na casa dos brasileiros ou na casa de algum frances
ou dos colombianos perdido por ai... as mulheres como de costume sao sempre convidadas, mas
eu nao vou muito nessas festas pq estou trabalhando todo dia muito cedo, se sair nao acordo no
dia seguinte melhor nao ficar se arriscando a perder a hora do trampo...pq se chega atrasado ou
se comete algum erro vai tudo pro seu historico, entao nao quero sujar tudo em um mes, ainda
tem tempo pra isso, alem do mais tem todos os parques pra ir e o DonwtownDisney que e um
lugar onde existe uma concentracao de bares e baladas a parte boa e que nao pago nem um
dollarzinho pra ir la.
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A Disney e mesmo um mundo encantado, tudo e tao certo q a gente que nao ta acostumado
torce pra ver alguma coisa errada pegando fogo, parece tudo tao perfeito que da raiva... o onibus
sempre no horario certo, se vc chegar atrasado perde o buzao, e o motorista nao abre a porta
pode chorar q vai ficar de pe... la no parque Magic Kingdon aquele do castelo da princesa tem a
area de funcionario onde e localizada embaixo do parque la vc pode ver mickey sem cabeca e a
Cinderela indo no banheiro fazer xixi... e muito engracado... mesmo assim o encanto nao se
perde, tenho entrada gratis pra todos os parques para a minha pessoa, quando e quanto quiser
sempre q vou adoro como se fosse a primeira vez... muito bom.

Estou morrendo de saudades de Floripa, mesmo aqui a beleza de Florianopolis ainda e
superior... nao tem como explicar.
Nao vou citar nomes neste e-mail mas estou com muitas saudades, dos meus amigos de Floripa
e de Sampa, dos amigos dos empregos antigos q tive, do MMDC, da Facu, de GRU etc, etc ...
da minha family, de tudo mesmo, fico muito triste quando perco os eventos como festa de
aniversario, casamento etc e so posso ver a foto depois, mas fazer o q ne !!!???

Nao se esquecam de mim ok... Ano q vem to de volta....

Fiquem com Deus, e para fazer uma pessoa feliz ME ESCREVAM.

MUITOS BJUS AMO VCs.

Elisa Silva
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Oi Milena!!! Ja estou em Dubai! A recepcao foi otima e nosso
apartamento e maravilhoso!!!Obrigado por tudo!!!Kelly Monteiro> >>

Ex cliente Royal - enviar depoimento ...

De: *Flavia Rodrigues*
Data: Sábado, 23 de Agosto de 2008, 16:35

Ola Elisangela,sou ex tripulante do Navio Splendor da Royal Caribbean ,fiz testes com voces
na épóca passei ,embarquei para Europa ano passado e acabei de chegar de lá.
Foi uma experiência maravilhosa para mim,fora o trabalhoooo mas gostei muito e valeu a pena!
Fico grata por ter conseguido tudo em meio a agência M Brazil. Pois agora o maior motivo do
meu contato é saber se voces tem algum emprego em terra, pois gostaria muito de ir trabalhar na
america agora como baba ,cleaner... Assim que surgirrem vagas nesse perfil aguardo o contato
de vcs, via email ou fone 11-XXXX-xxxx. Creio que agora poderá ser mais facil com a
experiencia que ja tenho e tbm por ja ter trabalhado fora atraves da agência!Aguardo respostas!!
Grata desde já!
Flavia Barbosa

Sent: Thursday, August 14, 2008 11:49 AM

Quoting presidencia@intercambio.in:
Olá Marcelo, tudo bem?!
Quero parabenizar seu trabalho, enfim encontrei um serviço de primeira
e com muita qualidade. Acesso sempre seu site, leio os depoimentos e
concluo seu excelente desempenho em realizar os objetivos de cada
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pessoa, afinal, vc trabalha com sonhos, isso é de extrema coragem e
responsabilidade e o faz muito bem! Vejo pela gratidão que cada um tem
com vc em cada depoimento.
Enfim, eu tbém estou entre esses esperançosos e confiantes, aguardando
uma oportunidade de realizar um sonho antigo e sinto que essa é a hora
de realizá-lo!
Muito obrigada,
Um abraço!
Cláudia Galhardo.

----- Original Message ----From: cedricdz
To: info
Sent: Monday, August 11, 2008 10:31 PM
Subject: Trabalho em Dubai

Olá Marcelo Toledo,
Espero que tudo esteja bem e próspero com você!
Estou enviando este e-mail para você, pois gostaria de algumas informações. Espero que vc
lembre que em 2001 através de você consegui um maravilhoso cargo de Assistente
Internacional na Carnival Cruise Lines, onde trabalhei durante 04 contratos (02 anos), depois
que voltei ao Brasil, me estabeleci no Rio de Janeiro e desde então venho trabalhando como
guia de turismo na cidade maravilhosa, a qual tenho desempenhado com esmero e prazer. Como
vc deve saber falo Inglês, Alemão, Francês, Espanhol e Italiano (idioma que aprendi quando
fiquei a bordo da Carnival), e graças a Deus tenho desenvolvido um bom trabalho como
mercado Europeu, principalmente o alemão.
.
Se você souber de algum hotel/resort que queira um Guest Relation com experiência
internacional, por gentileza, entre em contato comigo, pois estou disposto a sacrificar mais dois
anos da minha vida fora do país para a realização de meu projeto.
Atualmente estou com 40 anos, (20 anos de experiência na área de guest relation em hotelaira) e
disposição de um adolecente de 17 anos! ;-)
Bom, aguardo contato e envio-lhe um forte abraço!
Cedric Diniz
21-2179-6964
21-8343-5977
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De: raimundo frazao

Oi Milena chegamos muito bem,tudo correu muito bem,estamos muito
felizes eles aqui adoram brasileiros.
Estamos en treinamento continuo
mais por em quanto folgamos nas sexta e sabado,pois a semana para eles
comeca literalmente no domindo mais neste final de semana vamos folgar
tres dias pois, vai comecar um jejum deles aqui(hamadan)durante um mes
nao se pode comer em publico,beber,andar de blusa com decote as
mulheres.
Os restaurante nao fucionam durante esse periodo colocam lona
nas portas para nao vender nada.
Nos receberam muito bem aqui so tem um
problema muito bom nao da para falarmos portugues mais pois alem de
ninguem falar nossa lingua brasileiros e coisa hara apartamentos sao
maravilhosos,camas maravilhosas camas maravilhosas todos os predios
tem elevador o transporte leva e tras todo os fucionarios.
Obs:meu orkut e RHE honey enjoy coloquei varis foto la e so baixar.
Abraco e ate breve.viva dubai!!!
Raimundo Frasao- Rio de Janeiro

Sent: Friday, August 08, 2008 10:58 PM
Subject: Como vai?

Valéria e Marcelo
Olá, tudo bom com vocês?
Já estou em terras brasileiras...
Terminei a árdua jornada de 9 meses a bordo do navio MSC - Sinfonia. Comecei como Ass.
Waiter e terminei como Waiter. Fizemos a costa do Brasil e depois passamos por diversas
cidades do Mediterrâneo. Ganhei o Seamen´s Book, já sou um marinheiro!!! Foi válida toda a
experiência.
Separei algumas fotos para vocês, elas estão anexadas.
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Sei que acabei de chegar, quero descançar por algumas semanas, mas nada mais do que 1 mês.
Já me proponho a receber oportunidades de emprego no exterior ou até mesmo em navios.
Gostaria de ter prioridade para o Canadá.
Um abraço,
Até Breve
Thiago

mais uma cliente da M/Brazil voando para Dubai - FABIOLA COSER
Ligue para desejar boa viagem ..................a próxima pode ser voce !

Atenciosamente,
Fabíola Coser
55+48+32543573

AVALIAÇÃO DA M/BRAZILdata - 19 de julho de 2008
nome do cliente/agenciado: Fabíola Gomes Coser
cidade /estado: Garopaba/SC
Tel 48 96197926
Programa de Intercâmbio escolhido : Hotel Dubai
Aprovado para qual país / cargo/salário : Emirados Árabes Unidos (Dubai)/ garçonete/
U$$500,00
Tempo de agenciamento : pouco mais de trinta dias, não lembro ao certo.
Comentário sobre a assessoria que recebeu até ser aprovado: boa
Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
Conheci o diretor, Marcelo Toledo, rapidamente em uma entrevista em São Paulo ele foi muito
simpático e prestativo.
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MAIS UMA CLIENTE M/BRAZIL INTERCAMBIOS VOANDO PARA DUBAI EM BREVE
LUZIA MARILAC - TEL 85-3094-3981
Contratada como Professora Infantil e ganhou a passagem aérea.
Ligue para desejar boa viagem para ela ............
O próximo cliente pode ser VOCÊ !

Boa tarde Marcelo,

Obrigado por enviar os formularios A e B para consulta de aptidao
medica. Ficou faltando o pedido medico dos exames para a audiometria e alguns de sangue,
portanto, se puder me enviar o pedido medico com a lista de exames ficaria mais uma vez grato
a ti.

No mais espero q esteja tdo bem contigo e ressalto mais uma vez minha satisfação em estar na
Royal q é uma ótima empresa de cruseiros para trabalhar.
Mta saude de sorte e ate breve.

Alessandro Ricardo
11 8350 1683

----- Original Message ----From: Georgio Murillo Jangrossi
diretoria@mbrazil.com.br ;
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Sent: Wednesday, June 18, 2008 11:40 AM
Subject: Georgio Murillo Jangrossi

Bom dia
Voltei de ferias ha duas semanas do navio Mariner of the Seas, soh agora pude contactar-los
venho por esta dizer q o contrato foi + que um secesso, uma experiencia de vida inesquecivel,
agradeco a todos pelo bom trabalho prestado em meu processo de embarque.

-Georgio Murillo Jangrossi

----- Original Message ----From: fabiana rezende
To: Regiane duarte
Sent: Monday, June 02, 2008 9:47 AM
Subject: RE: M BRAZIL

Oi Regiane!
Tambem foi minha primeira experiencia no exterior. Mas foi legal sou outra pessoa.
A M brazil te poe em contato com as pessoas vc faz as entrevistas e o resto é com vc...
Depois que assinei o contrato viajei em no maximo 40 dias.eu ja falava ingles e era hostess no
Intercontinental Hotel, fiquei la quase um ano. Nao tive nenhum problema com a M Brazil
agora que voltei eles vao me arrumar outra coisa pq o contrato tem validade de dois anos. Te
entendo perfeitamente.
boa sorte!
Abraço
Fabiana

----- Original Message ----From: fabiana rezende
To: mt@marcelotoledo.com.br
Sent: Thursday, May 29, 2008 6:32 PM
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Subject: Experiencia em Dubai

Oi Marcelo!
Cheguei ontem de Dubai e foi uma experiencia maravilhosa! Os árabes gostam muito dos
brasileiros e isso facilitou bastante.
Os hotéis são lindos e tem gente do mundo todo lá. É um lugar seguro, organizado e todo
mundo é feliz, meu inglês agora está fluente e ainda aprendi um pouco do árabe...
Obrigada pela assistência da MBrazil e pela oprtunidade de ter conhecido outra cultura.
Abraço
Fabiana Rezende
Uberaba-MG

----- Original Message ----From: <nilbertoborges@tripulantes.com.br>
To: <diretoria@crew.com.br>
Sent: Tuesday, May 20, 2008 11:44 AM
Subject: Re: amigo nilberto

Bom, gostaria de registrar o meu depoimento sobre a mbrazil, desde o
principio do contato com Erika, fui muito bem atendido e direcionado
dentro do processo. Marcelo com a sua experiencia, olhando o meu cv me
abriu uma outra oportunidade que eu nao esperava e a que deu certo.
Hoje estou indo trabalhar numa churrascaria em abu dabi, e ainda me
lembro a preocupacao do Marcelo em resolver o meu caso, ele dedicou
uma semana e com muita paciencia me atendia todas as vezes que liguei,
me dando força. Hoje posso indicar que a mbrazil é uma empresa séria e
competente e dentro do possivel e impossivel eles trabalham para dar o
melhor aos clientes. O que mais me chama atenção é a atenção que eles
gastam com o tripulante. Valeu, que Deus abençoe a todos.
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----- Original Message -----

Sent: Thursday, March 27, 2008 10:18 AM
Subject: Relato

Bom dia Marcelo Toledo e Samira ! Tudo bom com voces? Espero que sim.
Meu nome é Claudia Guerreiro e atravez da MBrasil eu embarquei no ano passado como
tripulante no navio The Legend of the Seas que pertence a Royal Caribean Company.
Primeiramente gostaria de agradecer por tudo que foi freito pela agencia MBrasil para que eu
embarcasse nessa viagem maravilhosa e enrriquecedora.Thanks!
O motivo do meu e-mail é contar como foi toda minha experiência e pedir a ajuda de voces para
que eu possa em breve retornar a um dos navios dessa ou de outra empresa ppois adorei a
experiencia e quero acima de tudo construir uma carreira de sucesso visto que descobrir o
qaunto quero dar continuidade ao que iniciei atravez de voces e que me deu muitos momentos
de auto-conhecimento e desenvolvimento, tanto no lado pessoal como profissional.
Bom, Meu inicio na Royal foi muito bom, muitos elogios e reconhecimento por parte de todos
no navio. Fiz muito sucesso devido a minha simpatia , profissionalismo e maneira de me
comportar e tratar as pessoas que lá estavam.Tive apenas momentos desagradáveis devido a um
supervisor e um head waiter que por serem homens e estarem acima de mim, se acharam no
direito de exigirem demais de mim após uma negativa minha em relação ao meu interesse
apenas profissional por eles. Acho que entendem....Bom, sempre me comportei bem por ´lá e
tive o respeito de todos devido a isso. Sou uma mulher madura e uma profissional muito
competente . Cresci com uma educação muito forte e sempre respeitando a todos.Fiz isso no
navio em que estava e devido a isso todos me tinham como uma pessoal legal, respeitosa e de
muito carater e competência. Em minha avaliação após o terceiro mês, tenho-a aqui comigo,
obtive um bom resultado e estou muito orgulhosa disto.
Estou escrevendo para saber se voces trabalham com outra empresa u somente com a
Royal.Tenho muito interesse em dar continuidade a este meu plano de carreira e vida pois
realmente gostei muito da experiência e quero muito seguir em frente.
Um outro comentário que vale a pena mencionar é que todos que tive contato por lá, apesar de
elogiarem o trabalho que desenvolvi no navio comentávam que eu deveria estar em uma outra
posição e nao como Mess Attendant. Eles diziam que meu perfil, educação e currículo...deveria
ter sido posicionada em outro setor do navio.Concoedo plenamente com eles. Agora tenho esta
visão pois antes eu era marinheira de primeira viagem . Agora tenho uma visão de tudo e
experiência o bastante para dar o melhor de mim, como sempre faço, e obter o sucesso que
desejo.
Se puderem me ajudar...agradeceria muito desde já!
Analisem meu caso, se quiserem mando a avaliação que fizeram de meu desempenho mas desde
já garanto que o trabalho que realisei lá vai ser o mesmo que realizarei em outro navio ou quem
sabe em um Hotel exterio, em em uma casa de familia ...sei lá...
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Adorei a experiência e muito...Adoraria voltar a ativa o quanto antes e anyes que aparecesse
algo por aqui ...ok?
Se quiserem mais alguma informação ou algo de mim...é só me falar ou me chamar no msn.
Aguardarei anciosa por uma resposta de voces e com esperança de que tudo vai dar certo. Sou
uma pessoa muito positiva!
Um abraço:
Claudia Guerreiro
(71) 3248 0421
(71) 8795 8775

----- Original Message -----

Olá Marcelo!
Gostaria de agradecer em primeiro lugar a vc e tb de alguma forma me comunicar com a
Manoela, pois acabei de assinar o contrato para trabalhar no Grand Hyatt como Hostess do
Restaurante Manhattan Grill, não é demais?!!
Se quiser oferecer meu e-mail pra ela fique a vontade!
Atenciosamente,
Paula Fernandes
21-2447-7128
Rio de Janeiro-RJ

__________________________________________________________________
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mais uma cliente M/Brazil aprovada em hotel nos Emirados
Angelyke Rosa Martins
tel 48-3343-9596

_______________________________________________________________
cliente M/Brazil aprovada para trabalhar em Recreação em Dubai

----- Original Message ----From: Luiz Sousa
To: diretoria@crew.com.br
Sent: Thursday, October 04, 2007 1:52 PM
Subject: AVALIAÇÃO DA M/BRAZIL

AVALIAÇÃO DA M/BRAZILdata 04/10/2007
nome do cliente/agenciado: Luiz Mario Bomfim de Sousa
cidade /estado: Aracaju/SE
Tel: (79) 3243-5195 / (79) 9994-5748
Programa de Intercâmbio escolhido : NAVIO CRUZEIRO
Aprovado por qual empresa /cargo/salário : Royal Caribbean/Assistant Waiter/US$ 1.000,00
Tempo de agenciamento : 4 meses
Comentário sobre a assessoria que recebeu até ser aprovado:
A equipe da M/Brazil é muito competente no que faz. São pessoas muito atenciosas às dúvidas
que
surgem no decorrer da contratação. A comunicação por e-mail foi fantástica, sempre rápida e
eficiente. A comunicação por telefone não poderia ser diferente, fui tratado por pessoas muito
educadas e preparadas.
Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
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Tive o prazer de ser entrevistado pelo Diretor Geral Marcelo Toledo, em Salvador. Uma pessoa
que inspira profissionalismo à empresa que ele representa. A maneira dele conduzir a entrevista
faz com que o candidato não tenha dúvidas em participar de um programa de intercâmbio. Além
do comprometimento em adequar a proposta mais viável à realidade de quem sonha em morar e
trabalhar no exterior.

----- Original Message ----From: fernando monteiro - sp
To: diretoria@crew.com.br
Sent: Wednesday, October 03, 2007 12:43 PM
Subject: afim miami

i ae marcelo..cara to em miami..cheguei aki as 7 da manha de hj a van do hotel naum estava
me esperando fikei no aeroporto por cuaser 4 horas liguei no hotel e naum tinha reserva
nenhuma no meu nome , mas dai eu liguei na royal i ja resolvi tudo eles disseraum ki este tipo
de erro as vezes acontece mas tudo bem ja to aki no hotel i amanha vou pro navio cara to muito
empolgado valeu m brasil valeu marcelo i todo mundo eu envio masi noticias em breve

----- Original Message ----From: Carolina Ventura Fresca
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Monday, June 25, 2007 12:57 PM
Subject: Re: Novo Cadastro - Crew

Oi Marcelo!!
Quanto tempo! Voce me embarcou na Carnival sim, vim pra ca em Janeiro de 2002 e nunca
mais parei!!! Agora ja cansei do servico e estou a procura de algo novo! Estou chegando no
Brasil dia 20 de Julho (estou na Europa com o novo Carnival Freedom terminando mais um
contrato!!). Sera que da tempo de eu chegar pras finais?? Te ligo essa semana, o problema eh o
horario.... Estou 6 horas na frente de voces......
Me fala um pouco mais das vagas... Nao quero mais voltar pra FB, housekeeping etc. Quero um
trabalho diferente pra eu me sentir desafiada! Gostaria mesmo de uma vaga no shore excursion,
ou gift shop ou purser....
Todos os meu documentos estao em dia – os vistos C1D, STCW, B2 e os exames medicos
foram feitos em Dez/2006. Gostaria de embarcar em algo novo o mais rapido possivel!
Beijo,
Carolina Fresca.
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Joana Correa
viajou ontem para a Inglaterra com passagem aérea paga pelo empregador.
tel -21- 3079-4058

O próximo pode ser você!
www.intercambio.in - M/Brazil Intercâmbios - ano 9
tel 11 4521 4090

> AVALIAÇÃO DA M/BRAZIL>
> data: 01/06/07
>
> nome do cliente/agenciado: Karla Daniela Ribeiro / Claudio Bedicks
>
> cidade /estado:Americana/SP
>
> Tel 19 8129-0802
>
> Programa de Intercâmbio escolhido : Cruzeiros
>
> Aprovado por qual empresa / cargo/salário : Royal Caribbean/ Messattendent/ U$ 535,00
>
> Tempo de agenciamento :
>
> Comentário sobre a assessoria que recebeu até ser aprovado: Me senti muito bem assessorada,
o claudio se mostrou uma pessoa de grande Responsabilidade.
>
>
>
> Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
> Marcelo me pareceu uma pessoa muito objetiva, mostrou realmente que tempo é precioso e
não se pode perder um minuto se quer.
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data: 01/07/2007
nome do cliente/agenciado: LUCIANA MORI AMENT
cidade /estado:SANTO ANDRÉ / SP
Tel: (11) 49923220 / (11) 86692815
Programa de Intercâmbio escolhido : WORK IN CRUISE LINES
Aprovado por qual empresa / cargo/salário :ROYAL CARIBBEAN / ASST. WAITRESS
Tempo de agenciamento :
Comentário sobre a assessoria que recebeu até ser aprovado:
SOU MUITO AGRADECIDA A EMPRESA QUE ATÉ A A PROVAÇÃO ESTEVE SEMPRE
COMIGO, AJUDANDO NO QUE FOSSE POSSÍVEL E MESMO AGORA AS VÉSPERAS
DO EMBARQUE AINDA ESTÃO ME ASSESSORANDO DA MELHOR MANEIRA
POSSIVEL

Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
O MARCELO TEM SEU JEITO ÚNICO DE TRABALHAR, MAS QUE COM CERTEZA
TIRA SEMPRE O MELHOR QUE CADA CANDIDATO TEM A EXPOR. ELE CONSEGUE
MOSTRAR QUE SEMPRE PODEMOS MAIS. ACHO QUE O ALTO INDICE DE
APROVAÇÃO DE SEUS CANDIDATOS, FALA POR SI SO, MOSTRA O EXCELENTE
TRABALHO QUE ELE E A EMPRESA VEEM DESENVOLVENDO. SOU MUITO
AGRADECIDA!!!!

----- Original Message ----From: Edson Walther Belafonte Junior
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Tuesday, May 15, 2007 7:49 AM
Subject: Re: Novo Cadastro - Crew

Ola Marcelo tudo bem, nao sei se vc lembra de mim,fiz a selecao ano passado para trabalhar na
Iberjo jet cruzeiros, passei, fui e foi maravilhoso, agora estoou trabalhando para a Costa, na loja
de Dutty Free, mais estou muito interessado em ir trabalhar em Dubai, gostaria de saber como
devo fazer para participar do processo seletivo, so que no momento estou na Europa, queria
saber se existe alguma maneira de eu estar fazendo isso por aqui com voces.
Atenciosamente
Edson Belafonte Junior
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cliente M/Brazil conseguiu visto americano graças a carta redigida por mim ...

Ele embarcará para Miami no próximo mês !

----- Original Message ----From: "Alberto Junior"
<albertofljunior@gmail.com>
To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Tuesday, April 24, 2007 5:46 PM
Subject: alberto junior royal carbbean

BOA TARDE MARCELO !
PEÇO MUITO OBRIGADO PELA SUA COMPREENSÃO , POIS CONSEGUI MEU VISTO
GRAÇAS A VOCÊS , MUITO OBRIGADO MESMO JÁ ESTA TUDO NO CONTROLE, E O
JORNAL FLUMINENSE AQUI DO RIO QUER FAZER UM ENTREVISTA COMIGO ,
OBRIGADO MARCELO .
ALBERTO JUNIOR
21-9943-4562 OU 21- 95173808.

----- Original Message ----From: "Luciana da costa Santos"
To: <apoio@passaporte.org>; <mt@marcelotoledo.com.br>; <diretoria@crew.com.br>
Sent: Thursday, April 12, 2007 12:51 PM
Subject: RE: Fw: GVO--18 SEPT--TOLEDO --LETTERS OF EMPLOY

> Boa tarde Marcelo e Regiane!
>
> Aqui quem escreve é a Luciana, acabo de desembarcar de meu primeiro contrato
> de 7 meses como recepcionista do navio Grand Voyager da Iberojet Cruceros.
>
> A temporada foi realmente um sucesso e esse é o tipo de trabalho que quero
> para minha carreira. Normalmente os tripulantes dessa cia. ficam de férias
> por 3 ou 4 meses mas eles já me disseram que mandarão a passagem pro próximo
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> contrato em 1 ou no máximo 2 meses, através da MBrazil.
>
> Então escrevo somente pra que saibam que voltei e meus telefones de contato
> continuam os mesmos: 11-6947-0511 casa e 11-8153-1036 celular.
>
> Qualquer novidade gentileza me avisar pois creio que terei pouco tempo para
> providenciar tudo novamente.
>
> Lembro do meu email do site de vocês - lucianacosta@tripulantes.com.br, mas
> não faço idéia da senha, faz meses que não o acesso. Poderiam dizer-me qual
> é?
>
> Atenciosamente,
> Luciana da Costa Santos

Cliente da M/Brazil de Blumenau -SC agora em Dubai.

----- Original Message ----From: Guilhermeschimitt
To: diretoria@mbrazil.com.br
Sent: Sunday, March 04, 2007 10:23 AM
Subject: Re: Dubai

Fala marcelo, bom cara minha rotina aqui ta sendo a mais tranquila possivel! Me adaptei muito
bem, melhor do que imaginava no comeco.
Nao tenho horario de trabalho fixo, mas quase sempre trabalho das 7:30 as 16:30. O tempo
passa voando no trabalho, pq ta sempre "busy". Mas como temos que ser descontraidos com os
"guests" isso torna o trabalho agradavel e facil todos os dias. Alem do mais, hotel 5 estrelas
garante uma qualidade de trabalho muito boa para o seu staff.
A acomodacao do hotel eh muito boa, com quadra de tenis, basket,volei e badminton. Tem tbm
2 mesas de sinuca, 1 de ping-pong e um ginasio da hora! Fica situada a uns 7min(taxi) do
emirate's mall, entao sempre q nao tenho nada pra fazer vou dar uma volta por la! O Ski Dubai
eh realmente incrivel!
Cheguei no inverno por aqui, e nao imaginava que faria tanto frio! Mas agora esta comecando a
ficar como eu imaginava e li no seu blog. CALOOOOR
Bom, tenho que te agradecer com toda a ajuda com o sr. Prachana. Valeu mesmo. E caso
alguem ainda tenha duvidas de vir para ca, podes mandar falar comigo que vou tentar ajudar o
maixo que for possivel.
Grande abraco, e ate mais ver!
Caso venhas visitar Dubai novamente avise :D

guilhermeschimitt@passaporte.org
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Denis Paolillo - tel 22 8128 7390- há 4 temporadas em navios cruzeiros de férias no Brasil

----- Original Message ----From: Aninha Brochado
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Friday, September 29, 2006 11:45 AM
Subject: tks tks

Oi Marcelo, aqui é a Ana, tudo bom????
Bom, estou lhe escrevendo para agradecer por vc ter me direcionado à fazer a entrevista da
Steiner
Leisure!!! Foi otimo! Adorei todos por la... são muito simpáticos, como vc, quando me ligou
para me preparar para a entrevista... Aquele telefonema foi essencial para o meu desempenho,
postura... e tudo mais perante os recrutadores!
Muito Obrigada! E aproveito a ocasiao para falar que fui selecionada!!! Parto para Londres dia
27 de janeiro de 2007.
Estou muito feliz!!!
Muito Obrigada novamente!!!
Bjs
Aninha

To: Cruise Staff School and Agency !
Sent: Tuesday, December 19, 2000 11:14 AM
Subject: Royal Caribbean
Caro Marcelo,
Te escrevo para informar que já fui contatado pela RC e em poucos dias estarei recebendo meu
contrato de trabalho para a obtenção do visto e início de minhas atividades.
Confiando em seu trabalho, pude ter certeza da seriedade que envolve vc e sua equipe, assim
mais uma vez gostaria de te agradecer por tudo e parabenizá-lo pelo seu novo site que ficou
muito bom!
Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizaçoes para vc, Israel e toda sua equipe.
Um Abraço.
Carlos Renato F Rodrigues
To: info@crew.com.br
Sent: Wednesday, December 06, 2000 11:08 AM
Subject: AGRADECIMENTO
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Bom dia,
Prezado Sr. Marcelo,
Estou muito feliz !!!
Através dessa seleção pude atestar o profissionalismo e seriedade com os quais a MBRASIL
conduz seu trabalho, e por isso quero parabenizá-los. Essa oportunidade e, sem dúvida, a
realização de um sonho, onde poderei demonstrar minhas qualidades e aprimorar meus
conhecimentos. Para aqueles que pretendem trabalhar num navio continuem tentando. Não
desistam de seus sonhos. Obrigada! Boa sorte à todos! Boa sorte - É o encontro da oportunidade
com a capacidade!
Atenciosamente,
Márcia Diniz
From: Douglas Santos
To: info@crew.com.br
Sent: Tuesday, December 05, 2000 2:46 PM
Subject: Informações!
Caros Srs. Marcelo Toledo e Israel,
Meu nome é Douglas Bell Santos e tive a felicidade de ser aprovado, na última seleção p/ a trip.
do Splendor, na posição de Purser. Hoje já estou dando andamento aos exames médicos aqui em
Santos. Agora, na posição de aprovado, eu só dependo dos resultados dos exames médicos e
chegada do contrato?
E desde já gostaria de agradeçer por toda a atenção dispensada por vossa Empresa.
Atenciosamente,
Douglas Bell Santos
Santos-SP
From: valerio almeida
To: info@crew.com.br
Sent: Wednesday, November 29, 2000 8:45 PM
Subject: Aprovado
Permita-me apresentar-me a quem ler este e-mail.
Meu nome e Valerio de Almeida tenho 33anos e atualmente residindo em Sao Paulo. Tendo
experiencia de dois anos e meio em navios de cruseiros e tendo sido aprovado na ultima selecao
da Royal Caribbean International gostaria de expressar aqui minha satisfacao.
Sem muito tempo livre levando uma vida de sigano de um lado para outro com os amigos e a
familia sempre longe. De todas as formas nao me lamento. Fui e sou uma pessoa muito
afortunada. As viagens constantes de um lugar para outro me servio para aprender novos
idiomas, para conhecer culturas, paises, mentalidades e religioes. Me concedeu o privilegio de
conhecer pessoas muito interessantes e varias nacionalidades. Me ensinou a confiar nas pessoas
mais rapidamente.
Gostaria de finalisar este agradecendo a todo o pessoal da M/BRAZIL por ter me conseguido
este emprego a bordo desta ótima cia. de navios cruzeiros. Muito obrigado!
Valerio de Almeida
Purser
From: Claudio Pinheiro
To: info@crew.com.br
Sent: Tuesday, November 21, 2000 9:32 AM
Subject: Informação
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Sou recém formado em Turismo e trabalhar na maior empresa de cruzeiros marítimos do
mundo, sem dúvida alguma, será uma oportunidade única para aprimorar meu aprendizado, pois
estarei em contato com pessoas de diferentes culturas, idiomas, costumes e principalmente
expectativas quanto ao atendimento que receberão a bordo, pois com certeza esperam o melhor
durante sua estadia no navio e eu estarei contribuindo para que isto ocorra. Espero que o
aprendizado no navio, somado à uma experiência de quatro meses nos parques da Disney, em
Orlando, sejam vistos como um diferencial no momento de pleitear um emprego no Brasil.
Quanto à empresa de recrutamento M Brasil, eles foram ótimos, pois sem seu trabalho de
divulgação não teria tomado conhecimento deste trabalho, além de que eles deram total apoio
no momento de agendar as entrevistas com a Royal Caribbean e também na divulgação dos
resultados.
Atenciosamente,
Cláudio Roberto Pinheiro.
To: info@mbrazil.com.br
Sent: Monday, November 20, 2000 10:25 PM
Subject: Meus profundos agradecimentos!!!
Caro Marcelo Toledo e toda equipe MBrazil venho por meio deste, agradecer profundamente a
oportunidade que vocês proporcionaram a mim. Provavelmente em algumas semanas estarei
navegando a bordo de um dos 15 navios da Royal Caribbean , graças a Deus e à vocês. E agora
aqui estou, esperando para embarcar e super feliz! Agradeço mais uma vez e desejo sorte à
vocês, pois parece que para mim ela esta chegando!!! Um abraço de seu mais novo amigo,
Rodrigo J Vacanti.

From: vivian grimblat
To: info@crew.com.br
Sent: Monday, November 20, 2000 6:34 PM
Subject: Navegando pelo Mundo....
Marcelo,inicialmente gostaria de agradecer a voce e sua empresa pelo carinho com que me
recebeu,mesmo eu tendo visto o anúncio no "O Estado de São Paulo" no caderno de empregos.
Foi uma experiencia fatastica,pois eu fui para a entrevista sem esperar absolutamente nada, e
não é que deu certo.Fui muito bem na primeira entrevista recebi o papel de apply for a
job,mesmo assim ainda não tinha muita certeza da coisa.Conversando com o Marcelo ele me
disse confiança tenho certeza que o lugar é seu,com este papel é 90% de chance de estar
dentro.Assim sendo fui chamada para a 2.a entrevista com a R.H. da Royal caribean,obviamente
tudo em Ingles desde o começo.Voce tem que ser fluente,pois eles precisam deste tipo de mão
de obra não tem só Brasileiros viajando.Well na segunda entrevista fui super bem,realmente é
um super desafio,ficar viajando sem rumo(mais ou menos),muito trabalho,conhecendo muitas
pessoas e lugares novos e ganhando bem que é muito bom.Espero que os próximos candidatos
tenham fé e não duvidem,pois ACONTECE.Boa sorte a todos e meu super Obrigado ao Marcelo
e sua equipe.
Vivian Grimblat / Cruise Staff - Mercury of Lberian.
To: info@crew.com.br
Sent: Thursday, November 18, 2000 3:50 PM
Foram 6000 Kms. Em busca do Cruzeiro Marítimo Recife a São Paulo and back.
Gostaria de agradecer a MBRAZIL, ao Sr. Marcelo Toledo e a Rede Globo. Por ter me
informado o telefone do escritório da Mbrasil. Marcelo Toledo gostaria de te agradecer pelo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nosso maior patrimônio – O TESTEMUNHO de nossos clientes , aguardo e seu em breve ...
Marcelo Toledo – tel 11 4521 4090- skype passaporte.org – www.dubai10.org

... desde 1998 realizando o SONHO dos Brasileiros em viver no exterior ...
apoio e pela oportunidade de participar dessa entrevista ocorrida no dia 6 de novembro em São
Paulo. Vou relatar um pouco da minha longa viagem até São Paulo e de minha experiência
Como participante do recrutamento da Mbrasil e da Royal Caribbean Incorporation Realizado
no Hotel Mercure de São Paulo.
Tudo começou assim: Numa noite de outubro estava assistindo o Jornal da Globo, Quando vi a
reportagem com o Senhor Marcelo Toledo recrutando candidatos pra Trabalhar em Navios
Cruzeiros. Como vivi anos na Europa e tendo qualificações
pra esse tipo de atividade, me interessei pela chance de participar.
Telefonei no dia seguinte pro escritório da Rede Globo em São Paulo, a telefonista com quem
falei foi muito gentil e simpática me informando de imediato o telefone da MBrasil em São
Paulo. Liguei imediatamente para a Mbrasil em São Paulo, depois de várias vezes ligando
finalmente consegui falar com o Senhor Marcelo Toledo, solicitei as informações necessárias
para poder me candidatar a uma das 86 vagas oferecidas pela Companhia de Cruzeiros. Enviei
Faxes e Mails com detalhes de minhas qualificações, esperei 3 dias pra receber a confirmação e
convite pra uma entrevista em São Paulo.
Tudo foi muito rápido e no dia 3 de novembro estava embarcando na Rodoviária da capital
Pernambucana destino a capital paulista...Foram nada mais nada menos que 44 horas de viagem
percorrendo esse imenso território chamado BRASIL.
Depois de dois dias e duas noites cheguei na capital paulista pronto e determinado a participar
de um processo de seleção que seria muito concorrido, mas eu estava confiante e seguro...
Do Terminal Rodoviário Tietê peguei metrôs e trens rumo a Guaianases (Zona Leste) da cidade
onde iria me hospedar na casa de parentes.
No dia seguinte segunda-feira 6 de novembro pra variar um pouco meus planos os ônibus de
São Paulo entraram em greve daí tive que enfrentar os trens e metrôs da cidade estupidamente
lotados...Mas consegui!!!. Apesar de uma multidão de paulistanos estarem lotando os trens
nesse dia indo ao trabalho, eu consegui assegurar um lugar no meio da multidão e garantir meu
lugar no trem. Enfim cheguei a tempo pra entrevista que estava prevista às 10 horas da manhã
desse dia.
Na sala do Hotel onde foi realizado a entrevista me deparei com outros candidatos do sul,
centro-sul com o mesmo interesse e objetivo de conquistar uma das muitas vagas oferecidas.
O processo de seleção foi ótimo todos os candidatos conversavam entre si, parecendo até que
todos já se conheciam a tempo, sem esquecer da força e do apoio que o Senhor Marcelo Toledo
nos passou durante todo o tempo da entrevista no Hotel.
Marcelo e Israel muito obrigado por tudo! Valeu a pena a força que vocês me deram, me
desloquei de Recife até São Paulo onde consegui ser aprovado nesse recrutamento, além de ter
conhecido vcs que são pessoas sérias, amigas, gentis e grandes profissionais. A Mbrasil está de
Parabéns pelo êxito e grande sucesso adquirido nesse Brasil a fora...Eu sou uma testemunha do
sucesso de Vocês, Parabéns!Agora só desejo a vcs tudo de bom e muito sucesso!!!
Foram nada mais nada menos que 6.000 Kms. de busca, expectativa e conquista...Tudo só está
começando, agora só resta aguardar a cidade flutuante “O Navio Cruzeiro”que brevemente
estará atracando em uma dessas cidades do litoral brasileiro...Com força de vontade, dedicação
e otimismo a gente realiza todos os objetivos e sonhos, acabei de realizar mais um sonho em
minha vida.
Essa minha nova experiência dedico a todos aqueles que acreditam que tudo é possível quando
se luta e acredita no objetivo. Quem quiser obter mais informações sobre minha vinda até São
Paulo pra participar desse recrutamento da Mbrasil pra trabalhar em Cruzeiros, é só me enviar
mails .
Muito Obrigado!
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Edmilson Diógenes de Souza- Recife -PE
To: info@crew.com.br
Sent: Friday, November 17, 2000 11:51 AM
Subject: DEPOIMENTO
MINHA CONQUISTA
EU SEMPRE ACREDITEI QUE UM DIA EU IRIA CONSEGUIR REALIZAR MEUS
SONHOS COMO ESTE DE TRABALHAR EM NAVIO DE PASSAGEIROS. MESMO
SABENDO QUE O TIPO DE SERVIÇO SERÁ BASTANTE PESADO E QUASE SEM
TEMPO PARA DIVERTIMENTOS, MEU CORAÇÃO BATIA FORTE, TAMANHA
ANSIEDADE EM CONSEGUIR O QUE EU REALMENTE QUERIA. TANTOS FORAM OS
MOTIVOS QUE PODERIAM ME FAZER DESISTIR DESTE SONHO, COMO ESTAR
DISTANTE NOVAMENTE DE MEUS FAMILIARES, AMIGOS E NAMORADO, E
TAMBÉM A POSSIBILIDADE DE PERMANECER NA EMPRESA ONDE FUI
CONTRATADA TEMPORARIAMENTE, ENFIM OS MOTIVOS QUE PODERIAM ME
FAZER DESISTIR DE TUDO ERAM REALMENTE FORTES, MAS NÃO O SUFICIENTE
PARA PASSAR POR CIMA DO QUE EU SEMPRE SONHEI.
NA PRIMEIRA ENTREVISTA COM O TULIO, EU ESTAVA BASTANTE CONFIANTE,
ENTREI NAQUELA SALA DE CABEÇA ERGUIDA, COM UM ENORME SORRISO NO
ROSTO, TRANSMITINDO TODA A ALEGRIA QUE EU SENTIA NAQUELE MOMENTO,
AFINAL ERA MINHA GRANDE CHANCE DE MOSTRAR QUE EU ERA CAPAZ DE
FAZER O QUE HAVIA ESCOLHIDO.
ACREDITAVA NO QUE EU QUERIA E TERIA QUE PROVAR ISTO EM POUQUÍSSIMO
TEMPO. JÁ NA SEGUNDA ENTREVISTA, O FRIO NA BARRIGA AUMENTAVA A
CADA INSTANTE A CADA PASSO QUE EU DAVA NAQUELA FILA, ME COLOCANDO
MAIS PRÓXIMA DE UM GRANDE DESAFIO, O DE MOSTRAR PARA A BRENDA QUE
EU ERA A PESSOA CERTA QUE ELA ESTAVA PROCURANDO PARA EXERCER A
FUNÇÃO QUE EU HAVIA ESCOLHIDO ( HOUSEKEEPER).
SINCERAMENTE EU NEM SEI REALMENTE O QUE EU FALEI NAQUELA SALA. O
NERVOSO ERATANTO QUE EU NÃO CONSEGUIA PARAR DE SORRIR, DISPAREI A
FALAR E POR UM INSTANTE PERCEBI QUE AQUELES MINUTOS HAVIAM SE
TORNADO AGRADÁVEIS, ELA ESTAVA DIALOGANDO E SORRINDO COMIGO, SÓ
NÃO SEI SE PARA MIM OU DE MIM. QUANDO ELA FALOU QUE O TULIO ME
LIGARIA ENTRE DUAS SEMANAS, EU CHEGUEI A PENSAR QUE NÃO HAVIA
AGRADADO COM MINHAS PALAVRAS E QUE PERDERIA AQUELA CHANCE.
VOLTEI PARA SANTOS SEM CONSEGUIR PENSAR EM OUTRA COISA, MAS BEM NO
FUNDO, ALGO ME DIZIA QUE AQUELA VAGA SERIA MINHA, ERA SO RELAXAR E
ESPERAR. (RELAXAR SERIA DIFÍCEL E ESPERAR SERIA MINHA ÚNICA OPÇÃO).
MESMO SEM TER CERTEZA DE NADA, SAI PARA COMPRAR UMA MALA E
PROVIDENCIAR ALGUMAS COISAS QUE PRECISARIA PARA A VIAGEM.
DIA 13/11/00 QUANDO VI MEU NOME NA LISTA DOS APROVADOS NO SITE
WWW.CREW.COM.BR , MEU PENSAMENTO FOI DIRETO À DEUS, À QUEM TANTO
MOSTREI O QUANTO EU QUERIA ESTE TRABALHO E ME RESTAVA AGRADECER
PELA OPORTUNIDADE DE PODER MOSTRAR QUE REALMENTE SOU CAPAZ COM
O MELHOR QUE TENHO A OFERECER.
MEU MUITO OBRIGADA A TODOS OS QUE ME INCENTIVARAM, A VOCÊ MESMO
MARCELO TOLEDO, QUE COM SUAS PALAVRAS FORTES E SUA MANEIRA TÃO
ALEGRE E ESPONTÂNEADE AGIR DIANTE DE QUALQUER SITUAÇÃO. TENHA
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CERTEZA QUE VOCÊ TEVE UMAPARTICIPAÇÃO MUITO FORTE NO QUE ME FEZ
ACREDITAR QUE ESTE TRABALHO SERIA MEU.
PARA TODOS QUE NOS ENTREVISTARAM, MEU MUITO OBRIGADA MESMO PELA
CONFIANÇA E OPORTUNIDADE, EU REALMENTE ESTOU MUITO FELIZ.
ATÉ BREVE,
ANA PAULA GABARRÃO

To: info@crew.com.br
Sent: Thursday, November 16, 2000 1:50 PM
Subject: I win!!!
Eu nao sei nem como te agradecer.Quando eu vi no entervalo de um filme na Tv Globo (Santos)
que estavam precisando de tripulantes para um navio eu fiquei louca so de pensar que eu teria a
oportunidade de pleitiar essa tao sonhada vaga( tb porque estava desempregada a meses).
Mandei meu curriculum e no dia 20/10 eu fui informada da entrevista que eu deveria ir, fui
muito mais muito nervosa, entrei naquela fila de varias pessoas com muito mais experiencia do
que eu( eu nunca morei fora do pais ao contrario das muitas pessoas q estavam la) pensei ate em
desistir entao fui dar uma palavrinha c/ o Marcelo e ele me deu aquela ajuda disse q eu tinha que
ir la dentro e falar com toda conviccao do mundo que eu realmente estava disposta a trabalhar
duro, logo depois eu ja estava na segunda fase. Nessa 2* fase era realmente o tudo ou nada e
mais uma vez o Marcelo me deixou confiante eu fui la e realmente falei tudo oque podia para
convence-los que eles nao iriam se arrepender se me contratassem. Gente I win hoje eu sou a
Sheila Dias cleaner do navio Splendour of the Seas da grande empresa Royal Caribbean. Eu
sonhei, eu acreditei e o Marcelo Toledo me ajudou a fazer o meu sonho torna-se real, mais
algum tempo todos os meus bens e as minhas experiencia eu vou dever ao Marcelo e a Mbrazil.
Acreditem q voces tambem irao
conseguir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sheila Dias - Santos-SP
To: info@crew.com.br
Sent: Wednesday, November 15, 2000 6:41 PM
Subject: obrigado !!!!
Marcelo Toledo
Crew - Royal Caribbean
Prezado Marcelo,
Como expressar minha alegria em palavras por essa fantástica oportunidade ?
Tocar em um navio, na verdade, realiza um sonho de ser DJ num club sem fronteiras, podendo,
através da minha música, passar energia positiva para passageiros de todo o mundo. Muito
obrigado, vocês são incríveis.
Grande abraço,
Edu Gantous, DJ
To: info@crew.com.br
Sent: Tuesday, November 14, 2000 8:56 AM
Subject: Oportunidade
Marcelo, nem acreditei que constava da lista de aprovados para trabalhar no Navio . Foi uma
emoção maravilhosa, não tenho palavras para descrever.Agradeço à atenção que você tem dado.
Quero dizer para aquêles que tem dúvidas quanto a este trabalho, não se preocupem pois
é coisa séria, basta ter força de vontade e ir a luta.
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Abraços
Juliana Michelle Couto- Campinas-SP
From: valerio almeida
To: info@crew.com.br
Sent: Tuesday, November 14, 2000 5:01 PM
Subject: Aprovado!
Att: Marcelo e Israel
Venho atravez deste manifestar a minha satisfacao por ter sido aprovado no processo de
recrutamento da Royal Caribbean International.
Assim sendo quero agradecer esta oportunidade e manifestar o meu total impenho e dedicacao
no exercicio da funcao para a qual fui selecionado.
Muito obrigado!
Valerio de Almeida

To: info@crew.com.br
Sent: Tuesday, November 14, 2000 10:47 PM
Subject: Agradecimentos
Prezado Senhor Marcelo,
Venho com este nao só agradecer ao senhor e a todos que acreditaram em mim, como tambem a
todos que algum dia tiveram um sonho que se tornou realidade. Gostaria muito que mais
brasileiros soubessem dessa oportunidade para que, juntos, pudessemos representar este nosso
Brasil e obter cultura, boa remuneracão e o mais importante "Satisfacão Profissional".
Que bom saber que o senhor está se empenhando para colocar o Brasil nos patamares mundiais
no que se refere a cortesia, dedicacão e profissionalismo, visao esta que todos os Grandes
Transatlanticos estao procurando em brasileiros como nos...
Cordialmente,
Seu amigo de hoje e sempre,
Paulo Cunha
Stateroom Host
Royal Caribbean International

From: Nivaldo Prado
To: info@crew.com.br
Sent: Tuesday, November 14, 2000 2:56 AM
Subject: agradecimento
Caros srs. Marcelo e Israel,
Fiquei muito feliz quando liguei hoje no escritório da M/Brasil e descobri que não só o meu
nome, mas também os dos meus amigos que comigo participaram do processo de seleção para
trabalhar num dos navios de cruzeiro da Royal Caribbean estavam na lista de aprovados.
Acredito que muitas pessoas, assim como eu, viram as reportagens sobre a seleção na TV
GLOBO e SBT , mas o que todos pensam é que deve haver milhares de pessoas concorrendo e
que é muito difícil passar. Bom, eu decidi mandar meu currículo para a M/Brasil quando uma
amiga que já havia sido aprovada me recomendou. Logo após receber meu currículo, fui
encaminhado para a entrevista no dia 06/11, onde tivemos todo o apoio do pessoal da M/Brasil
antes da entrevista, que nos explicou os cargos oferecidos e nos orientou na escolha, pois poucas
pessoas no Brasil já trabalharam em navio de cruzeiro e realmente tem experiência nessa área.
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Acredito que o que foi considerado é a experiência que cada um tem na sua área de atuação,
assim como o inglês que é fundamental.
Estamos todos aguardando anciosamente os próximos passos do processo de contratação para
finalmente podermos embarcar nessa mais nova aventura. Eu e meus amigos já tivemos uma
experiência internacional de emprego temporário, que nos rendeu, além da amizade, uma grande
experiência de vida, porisso já sabemos o que nos espera, muito trabalho pela frente, mas
também muito aprendizado.
Desejo à vocês muito sucesso, e que além da Royal Caribbean, muitas outras cias. conceituadas
possam se utilizar dos seus serviços para contratação de funcionários aqui no Brasil.
Um grande abraço,
Nivaldo Prado
To: info@crew.com.br
Sent: Monday, November 13, 2000 6:42 PM
Subject: Cidadã do MUNDO!!!
Marcelo, Que alegria enorme estar entre os selecionados pra Royal Caribean!!! Foi delicioso ver
lá naquela lista o meu nome.....só então consegui ter certeza!!!
Pois é......Deus sabe o que faz!!!No final das contas.....eu vou cruzar os mares! Que
felicidade!!!! E só o Mestre que criou o Infinito Universo em que vivemos sabe onde eu vou
parar daqui há seis meses. É uma sensaçao muito boa!!!
O mundo é muito grande.....naum vou ficar parada..............quero conhecer cada cantinho da
'minha casa'. Naum se surpreenda com as notícias que irá receber de mim conhecendo as mais
variadas culturas!
Obrigada pelas oportunidades!!!
Carolina Cavalcante.
To: info@crew.com.br
Sent: Friday, November 10, 2000 6:35 PM
Subject: Aprovada???
Estou super feliz pela noticia q vc me deu dizendo q eu passei.
Muito obrigada por toda a ajuda q vc me deu sem vc eu tenho certeza q nao conseguiria me
acalmar. Te devo uma!!!! Ou melhor varias!
Obrigada mais 100.000.000.00 de vezes!!!!!!!!!!
Sheila Dias - Cleaner - Royal Caribbean Cruise Lines
From: Alessandra Medeiro
To: info@crew.com.br
Sent: Tuesday, October 31, 2000 4:06 PM
Subject: Agradecimento
Quero que este depoimento seja um estímulo para muitas pessoas que tem medo de realizar seus
sonhos, que se sentem inseguras para encarar novos desafios e que precisam de nossos
exemplos para acreditar que tudo é possível. Meu nome é Alessandra Medeiros, ex-secretária
executiva da Rede Globo. Quando soube da eficácia do trabalho do Marcelo Toledo, resolvi
enviar meu currículo para futuras oportunidades. Realmente deu certo!!! Recebi a proposta do
Marcelo para trabalhar em um Cruzeiro Marítimo, no primeiro instante não acreditei, achei que
não fosse sério, mas depois de ter comparecido às entrevistas e de ter visto seu trabalho, senti
que não poderia deixar de ousar. Minha jornada começa em Novembro de 2000 e estou muito
feliz em saber que posso contar com profissionais que desenvolvem um trabalho tão sério e que
acreditam naquilo que fazem.
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Obrigada por tudo,
Alessandra

To: info@crew.com.br
Sent: Saturday, December 22, 2001 11:27 AM
Subject: Obrigado, AMIGOS !!!!
Queridos amigos da MBrazil:
Como já havia prometido anteriormente mas devido à correria ainda não pude cumprir, envio
agora o meu relato de todo o meu processo de entrevista e contratação para trabalhar abordo da
Carnival Cruise Lines, uma das maiores do mundo.
Através de um amigo que faz faculdae de turismo em Salvador, tomei conhecimento das
entrevistas que aconteceriam aqui na cidade no mês de Agosto. Prontamente, preparei o meu
Curriculum e corri para a Factur no dia seguinte ( sábado ), e qual não foi a minha supresa ao
ver que havia passado !?!?! Posteriormente, fui contactado pela MBrazil para comparecer à
segunda parte da seleção, em uma seleção com o Vice-Presidente da Carnival ( que veio ao
Brasil somente para esta nova fase ) e mais uma vez com Marcelo, representando a MBrazil.
Quase não pude acreditar quando constatei que havia passado em mais uma entrevista. Nesta
segunda fase, quase não cheguei a ser entrevistado !!! Cheguei com atraso ao local marcado, e
fui informado que as vagas já haviam sido preenchidas. Graças ao profissionalismo do Sr.
Marcelo Toledo que me apoiou desde o início, tive a chance de garantir a minha vaga abordo do
Carnival Triumph, o terceiro ou quarto maior navio de cruzeiros do mundo. Estive semana
passada no Rio de Janeiro para tirar meus vistos e concluir meus exames médicos. Fui super
bem atendido pelo Dr. Abílio ( médico indicado pela MBrazil ), que chegou a me consultar fora
do horário comercial e sempre de boa vontade, tendo se tornado mais um grande amigo nesta
jornada que só está começando. No Consulado não tive nenhum problema tb, já que a MBrazil
já havia feito contato com eles anteriormente. Em todos os momentos que liguei para a MBrazil,
tive um atendimento exemplar de toda a equipe, seja através do Sr. Israel, Sr. Marcelo Toledo
ou Sra. Rosângela. Todas as minhas dúvidas foram prontamente esclarecidas, e em momento
algum nenhum deles me disse que isso seria uma tarefa fácil ou uma viagem de turismo, mas
estou determinado a desbravar novos mundos e ter experiências que marcarão o resto da minha
vida. Até mesmo para tirar minha passagem aérea tive um atendimento fenomenal através das
Sras. Mara e Renata da agência de turismo que trabalha com a equipe do Marcelo. Estarei
embarcando dia 03 de Janeiro com outros tripulantes de outros estados com destino a Miami (
onde à primeira vista será meu Porto/Base ), e tenho grandes expectativas em relação à empresa,
já que tenho mantido contato com algumas pessoas que já estão lá e que me disseram que a
promoção à bordo é algo que acontece com grande frequência, de acordo com o seu
desenvolvimento. Será uma grande experiência, onde pretendo conhecer diferentes culturas,
países e principalmente juntar um capital que dificilmente juntaria no Brasil em um período tão
curto de tempo. Convido tb os amigos que estiverem lendo este relato a visitarem meu grupo
onde estarei postando fotos e experiências abordo , estimulando desta forma outros profissionais
com espírito de aventura à conhecer o mundo e ainda ser remunado por isso. OBRIGADO
MBRAZIL !!! OBRIGADO MARA !!! OBRIGADO MARCELO !!! Tenham certeza de que
fizeram uma amizade para o resto da vida pela dedicação e apoio que proporcionaram a mim em
dias tão difíceis...
Sinceramente,
Felipe Couto ( Triumph - Carnival Cruise Lines )
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From: "Giancarlo Bernini"
To: <info@intercontinental.pro.br>
Sent: Wednesday, December 19, 2001 4:19 PM
OI MARCELO,
ESTOU ADAPTADO AVIDA NO NAVIO ESTIVE EM VARIOS PAISES EM MEUS DOIS
PRIMEIROS CRUZEIROS, E ESTOU MUITO ANSIOSO PELO FUTURO. TE AGRADECO
IMENSAMNETE POR TER ME SELECIONADO E AGORA EU SO TENHO QUE
MOSTRAR O MEU CONHECIMENTO.
UM ABRACO,
GIANCARLO BERNINI
PS: THE CARNIVAL SPIRIT E UM NAVIO FANTASTICO.
From: Ozeni Aguiar
To: <intercambio@hotmail.com>
Sent: Saturday, December 08, 2001 8:27 PM
Subject: Entrevistas em Janeiro
E ai Marcelo!!! Tudo bem por ai?
Bom o trabalho no navio e super legal, so que eu gostaria de mudar de
companhia. Entao pensei em te escrever para saber qual sera a proximas
entrevistas em vista e para qual cruise lines. Estou sabendo que tera uma em Janeiro, para qual
empresa sera?
Aguardo noticias...
Obrigada, Ozeni.
From: "Adriano Lopes"
To: <info@crew.com.br>
Sent: Tuesday, December 18, 2001 11:22 PM
Subject: E-mails!!!
Ola Rosangela tudo bem aqui e o Adriano Lopes e estou navegando no Imagination, esta tudo
all right gracas a Deus estou adorando tudo.
Gostaria de receber os e-mails do pessoal que viajou comigo no dia 12/12, porque eu e mais 3
pessoas fomos mudados de navio. O pessoal foi para o Fascination e nos estamos no
Imagination e porque tambem ficamos muitos amigos do pessoal entao te peco por favor que
mande os e-mail deles se
possivel. Agradeco a atencao e manda um abraco pro Marcelo
Bjos
Adriano Lopes
From: "valerio de almeida" <vaeuropa2001@yahoo.co.uk>
To: <info@crew.com.br>
Sent: Tuesday, December 18, 2001 7:06 AM
Subject: Feliz Natal e Prospero Ano Novo do outro lado do mundo!
Queridos Amigos,
Como vao?
Nao sei se ainda lembram de mim?! Valerio. Aqui estou eu do outro lado do mundo! Mais
presisamente na Australia. Gracas a voces tive um 2001 maravilhoso. Sai de Maceio para Sao
Paulo, viajei da Russia a Australia passando por desenas de excitantes destinos de ferias em 4
continentes, comprei um maravilhoso apartamento e Terei um Natal lindo em Sidney. 2002 sera
ainda melhor vou da Australia ao Alaska passando pela Nova Zelandia, Havai, California e
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Vacouver E termino de pagar o apartamento. Desejo toda a felicidade do mundo para voces em
2002 e um Natal LIndo e maravilhoso.
Obrigado!
Valerio - Assistant Purser - Legend of the Seas - RCCL
To: info@crew.com.br
Sent: Monday, November 26, 2001 10:06 AM
Bom dia Marcelo,
Eu sou a Carla, estarei embarcando para Fantasy no próximo dia 11, só tenho que agradecer a
todo o seu suporte e a simpatia de todos que te rodeam.
Fiz o curso com o Paulo Cunha neste último Sábado, que foi muito esclarecedor, tirei todas as
minhas dúvidas e eliminei todos os meus medos. Mais uma vez obrigada.
Te agradeço mais uma vez e nos falamos até a minha viagem.
Abraços
Carla Miranda
To: info@crew.com.br
Sent: Friday, November 09, 2001 5:17 PM
Subject: Leia por gentileza !!!
Prezado Marcelo Toledo / Israel:
Agradeço desde já pelo apoio da M/Brasil em todo o processo seletivo, bem como pelo
profissionalismo e carisma do Sr. Marcelo Toledo em todas as vezes que se fez presente em
Salvador. E como havia prometido, estarei enviando nos próximos 3 dias o meu testemunho ao
site www.crew.com.br para que outras pessoas tenham a oportunidade de buscar seus sonhos
como estou fazendo. Como sugestão, já posso adiantar que tenho amigos em Belém do Pará e
que um grande número de pessoas que soube a respeito das entrevistas ficou super interessado.
Talvez seja uma boa área para a M/Brasil começar a atuar. Inclusive enviei alguns jornais que
foram repassados a mim para divulgação ( não sei se vc se recorda ).
No aguardo de uma resposta breve, coloco-me à vossa disposição para quaisquer dúvidas e/ou
auxílio que a M/Brasil venha necessitar na Capital do Axé e do Carnaval.
Um grande abraço do mais novo parceiro e amigo
Felipe Couto
To: info@crew.com.br
Sent: Friday, November 16, 2001 2:23 AM
Subject: News!!!!
Rosângela, Israel, Marcelo e Companhia.
Olá a todos.
Estou escrevendo primeiramente para agradecer a boa vontade, a competência e o serviço
prestado em mais esse processo.
Ainda não sei como vai ser a vida nesse navio pois estou no ônibus, saindo do hotel e indo para
Port Canaveral.
COmigo estão Dennis, Graciela e Roberta.
Mais uma vez gostaria de agradecer a oportunidade e avisar que se tiver uma porcaria por aki,
daki a alguns dias eu volto para encomodar vcs.
Grande abraço.
Alexandre Costa - ex- Porto Alegre
To: Info@crew.com.br
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Sent: Thursday, November 01, 2001 12:14 AM
Subject: Testemunho
Oi Marcelo/Israel
Obrigado e desculpe eu não ter me comunicado antes,é que,quando retornamos de uma aventura
tão fantástica ficamos um pouco envolvidos com a família e os amigos,mas nunca é tarde para
dar notícias.
Retornei da Inglaterra no início de agosto e agora posso falar algo concreto sobre esse
investimento.
Deixei o Brasil em setembro de 2000,indo morar com a família Obi em Epping que fica à 1h de
trem de Londres.Quanto a família só elogios,a recepção começou já no aeroporto,o meu host
father,estava me aguardando no aeroporto e no caminho para casa ele foi muito
simpático,tentando me tranquilizar.Apartir daí só coisas boas,pude escolher o carro que iria ficar
a minha disposição e tive muita liberdade,uma delas era poder fazer alguns trabalhos
extras,como cleanner e silver service.A família se preocupava demais com o meu bem estar,a
todo momento me perguntando se eu estava feliz, e também com muita paciência com o meu
inglês até aulas eles me deram.Quanto a minha rotina era moleza,levava a Tayo para a escola e
buscava,e alguns serviços leves que a todo momento eles faziam questão de me lembrar,não
trabalhe demais.Fiquei com eles até retornar para o Brasil,por motivos familiares.Foi uma
experiência maravilhosa.Tanto que, enquanto estava lá recomendei a aventura para várias
amigas e 3 delas se inscreveram na M/Brazil e viajaram.
Obrigada por tudo,desejo que voçês continuem com esse trabalho iluminado,que muda a vida de
tantas pessoas e para melhor.
Beijos
Virginia/RS .
From: "Alessandra Medeiros do Nascimento" <alessandra_medeiros@hotmail.com
To: <info@crew.com.br
Sent: Saturday, September 01, 2001 7:14 AM
Subject: Marcelo, como vai?
Bom dia, Marcelo
Tudo bem com voce? Desculpe nao ter ligado mais, mas agora trabalhando ficou complicado
para mim, mas assim que possivel te ligarei para trocarmos novidades.
Estou bem, trabalhando muito como sempre. Estarei fazendo o Mediterraneo e Adriatico ate
final de Outubro e chegaremos no Brasil em Novembro. Estou ansiosa por este momento, afinal
de contas estou morrendo de saudades do meu Brasil.
Marcelo, a respeito da documentacao do meu amigo da Lituania, tem alguma noticia? Ele esta
nos EUA agora, porque ele achou mais facil estar por ai na America. Anyway, para os 2
proximos meses ele disse que prefere esperar se encontra alguma oportunidade em terra firme,
caso contrario voltara para o navio. Mas eu te ligo assim que puder okay?
Mil beijos
Alessandra
Navio Splendour of the Seas
From: "Roberta Ribeiro"
To: "passaporte.org" <info@passaporte.org
Sent: Wednesday, July 18, 2001 3:45 PM
Subject: A respeito do recrutamento para NCL!
Olá Marcelo e Israel, tudo bom?
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Por aqui está tudo ótimo, uma vez que passei no recrutamento de vocês para a NCL, como
WAITRESS, e de acordo com a relação, fui a única que passei para tal cargo:) Por favor não
deixem de entrar em contato tá legal?!
Ficarei muito grata,
Beijos, Roberta Ribeiro- Rio de Janeiro!
From: "veronica.htl"
To: <info@crew.com.br
Sent: Sunday, July 15, 2001 10:03 AM
Subject: Classificação
Srs. Marcelo e Israel,
Estou muito feliz por ter sido classificada, quase não acreditei!!! Obrigada por essa
oportunidade. Quero dizer que já estou providenciando toda a papelada, inclusive meu
passaporte. Preciso de maiores informações sobre o exame médico e os demais documentos
necessários. Se possível peço que me mande pelo correio o formulário desse exame. Estou
tentando entrar em contato com vocês desde 5ª feira, mas não consigo por estar sempre
ocupado. Aguardo resposta. Um abraço
Veronica Queiros Ribeiro de Oliveira - São Paulo - SP
To: info@crew.com.br
Sent: Friday, July 13, 2001 12:22 AM
Subject: Fabíola
Olá Marcelo! Que as bençãos de Deus esteja com todos vocês!
Ontem (quinta-feira) a Rosângela me ligou e me informou que eu fui selecionada para trabalhar
no navio!!! Foi uma emoção saber que vou trabalhar no navio. Estou enviando este e-mail para
confirmar a minha ida e te informar que hoje cedo, bem cedo estarei ligando para saber as
informações necessárias para poder estar embarcando. Desde já, meus sinceros agradecimentos
e que as bençãos do Senhor estejam sempre presente na sua vida e de sua equipe de trabalho!
Fabíola-Ribeirão Preto!!!
To: info@crew.com.br
Sent: Friday, July 13, 2001 9:52 PM
Subject: Muito obrigada!!!!
Marcelo e Israel,
Não tenho nem palavras para agradecer todo o apoio de vocês em todo esse processo de seleção.
Ver o meu nome na lista de aprovados do Norwegian Cruise Line foi DEMAIS!!!!
Agradeço por me dar essa oportunidade de aprimorar meus conhecimentos e idiomas, conhecer
outros lugares e culturas. A expectativa é grande! Se Deus quiser, logo estarei embarcando.
Graças a vocês, parece que vou explodir, de tanta FELICIDADE!!!!
MUITO OBRIGADA!!!!!!
Zândi Morimoto
From: "Susi Hélen"
To: <info@crew.com.br
Sent: Friday, July 13, 2001 4:30 PM
Subject: P/ Marcelo Toledo
Caro sr. Marcelo Toledo:
Adorei ter te conhecido e visto de perto seu espiríto empreendedor.
Não me resta dúvidas de que se trata de um excelente profissional.
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Grande beijo
Susi Hélen Moreira Ferreira / SP
To: info@crew.com.br
Sent: Thursday, July 12, 2001 6:42 PM
Subject: ALEGRIA
Marcelo,
Eu acabei de ver no site que fui aprovada!!!!
Estou num estado anestésico causado por tamanha alegria que estou sentindo!! Já chorei, já ri ,
já pulei!! Nem sei mais o que fazer, estou mto contente!
E nem era para eu ter ido na entrevista Sábado, eu ia viajar!! Só liguei p. vc na sexta feira para
perguntar sobre curso de tripulante, aí vc me "convocou" para ir no Hotel Hilton no sábado...
acabei indo , e agora eu vou ser uma!!!! Estou anciosa p. ir logo!!
MUITO OBRIGADA por tudo,
Danielle Buemerad
From: Roberta Ribeiro
To: "passaporte.org" info@passaporte.org
Sent: Wednesday, June 27, 2001 1:56 PM
Subject: Re: Da Roberta!!!
Querido Marcelo,
Respondendo ao seu e-mail, sobre quais as funções que eu exerci a bordo do navio?! Aqui vão
alguns pequenos detalhes: Embarquei como Assistent Waiteress, meu trabalho era dar
assistência ao meu Waiter. Eu chegava antes dele para checar as mesas, ver se não faltava nada,
preparar as manteigueiras, as cestas de pão e buscar os molhos de salada na cozinha. Quando os
hóspedes chegavam eu era responsável por servir as bebidas, passar os molhos, ajudar a retirar
os pratos sujos e preparar as mesas para o prato principal. Por fim, eu servia café ou chá,
dependendo do gosto do hóspede. Após 3 meses eu fui promovida a Waiteress, onde o meu
trabalho tinha uma responsabilidade muito maior, pois além de tirar as ordens dos pratos,
quando eu recebia os hóspedes tinha que conversar com eles , ser simpática, estar sempre
sorrindo, entregar os menus e sempre dar a minha sugestão de prato para aquela noite, caso eles
não gostassem de algo eu me prontificava a trocar o prato na mesma hora.. Servia primeiro as
entradas, depois as sopas, saladas, massas, prato principal e por fim as sobremesas. É
importante deixar claro que eu fazia esses dois trabalhos no café da manhã, almoço e jantar.
Durante um tempo, eles não colocavam assistentes no café da manhã, e eu trabalhava por dois.
Como o navio estava sempre cheio, normalmente haviam dois turnos de cada.
Só no jantar, que independente da ocupação do navio, sempre havia dois turnos.
Atenciosamente,
Roberta Andrade
From: "Mônica Garcia de Moraes"
To: info@crew.com.br
Sent: Saturday, May 05, 2001 8:09 PM
Subject: Olá
Olá Marcelo
Bom, é o seguinte, se tudo der certo no final do mês estarei indo para a Alemanha, fiz um amigo
em Portugal que agora está lá e já me arrumou emprego e um flat pra eu morar...(vou ganhar o
dobro) e então provavelmente o dono do restaurante precisará de uma pessoa pra ficar no meu
lugar... falei que ele podia contar com vc, então vou dar seu email pra ele e vcs conversam (ele
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vai querer tratar desse assunto pessoalmente com vc, com certeza...), só não dou o dele porque
não tenho agora comigo...
E do resto, ta tudo bem???
Desculpa eu não ter escrito antes, mas é que aqui tá complicado achar um tempo, muita correria,
o tempo livre é pouco... Espero que esteja tudo bem com vcs...
Super beijo pra Rê e pra Gabriela.... Qualquer novidade agente se fala
Mônica- Portugal
To: Cruise Staff School and Agency !
Sent: Thursday, March 15, 2001 9:30 AM
Subject: testemunho
Marcelo...
tudo bom?
To escrevendo pra te dizer que estou super feliz com esta oportunidade. Uma realização de um
sonho na minha vida. Mudança geral... de trabalho, salário, ambiente, lidar com pessoas.. enfim,
tudo incrível!
Algumas pessoas já me ligaram hoje de manhã para saber como foi tudo e vou te falar que estou
impressionada como foi rápido.
Agora que já tive o contato com a Carnival, to esperando a papelada toda que ficaram de me
enviar e assim que estiver com tudo a mão conto tudo pra vc, pode deixar que te mantenho
informada.
Por agora fico por aqui já me sentindo muito feliz e com sorte.
Cuide-se! E obrigada,
Ana Paula Vilhena- RIO DE JANEIRO
From: Anselmo S. Paschoa
To: info@crew.com.br
Sent: Saturday, March 10, 2001 8:32 PM
Subject: Testemunho Claudio- Rio de Janeiro
Marcelo,
Estou imensamente agradecido a voçê, ao Israel e a todos da M/Brasil. É dificil de acreditar que
uma semana após contactálos eu já estava embarcando em Salvador para começar meu primeiro
contrato como garçon a bordo do Navio Cruzeiro Funchal e que dois dias após o termino deste
contrato agora em março de 2001 já estava fechando um novo contrato para embarcar ainda este
mês na maior empresa de navios cruzeiros do mundo : a Carnival .
O seu trabalho tem sido sensacional e recomendo a todos voçês que estejam em dúvidas, para
confiarem na M/Brasil sem receios.
Parabens e Muito Obrigado.
Claudio Paschoa agora na recepção da Carnival Cruises
From: Alessandra Medeiros do Nascimento alessandra_medeiros@hotmail.com
To: info@crew.com.br
Sent: Saturday, February 24, 2001 4:18 PM
Subject: Ola, Marcelo
Como vai business man?
Voce esta bem?
Ja se passou tres meses do meu contrato e sinto que agora estou preparada para dizer algo sobre
como viver e trabalhar em navio. No inicio nao estava suportando tanto trabalho, dores no corpo
inteiro por causa do exercicio fisico diario e principalmente, muitas horas sem dormir, ja estava
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cansada e me passou varias vezes pela cabeca de desistir, mas...............como sou teimosa e
persistente nao pude deixar que isso acontecesse e hoje nao quero mais nada alem de ficar mais
alguns contratos por aqui, conhecer o mundo e me estruturar financeiramente. Estou amando e
nao penso, por enquanto, em voltar a trabalhar em Sao Paulo, a experiencia em navio e
barbara!!!Com o " mundo inteiro" no mesmo navio nao preciso mais estudar em uma escola de
idiomas. Todos os dias aprendemos um pouco da cultura desses povos.
Marcelo, quero agradecer de coracao pelo profissionalismo que voce demonstrou durante todo o
processo seletivo e por encorajar todos que estavam se preparando para esta jornada.
Atraves do seu contato e que aqui estou, fazendo o que jamais havia imaginado fazer.
Milhoes de Beijos
Alessandra- tripulante do navio Splendour of the Seas = Royal Caribbean
To: info@mbrazil.com.br
Sent: Saturday, January 13, 2001 8:32 PM
Subject: MUITO OBRIGADO!!!!!!!!!!!!!!
Marcelo,
Como ja estava lhe devendo essa mensagem para voce, quero lhe falar um muito obrigado do
tamanho do mundo por me dar essa oportunidade em um navio cruzeiro.
A espectativa é muito grande para o início dos trabalhos no Splendour of the Seas. Trabalharei
como bell attendant e gostei da ideia. Desde o início de todo o processo, da seleção até a
aprovação definitiva foram muito marcantes para mim. O processo seletivo foi no Hotel Mecure
da Rede Accor de Hoteis onde a ultima seleção foi realizada no dia 6 de novembro de 2000.
Estava com muitas esperanças de conquistar esta vaga pois sou bastante jovem para demonstrar
profissionalismo e habilidades.
Agradeço a seriedade com que a M/Brasil me tratou durante todo o processo seletivo em
especial a Marcelo Toledo que deu todas as orientações necessárias para a realização desse meu
projeto pessoal de vida. Dentre varios projetos que venho traçando, voltarei a consultar a
M/Brasil novamente para novas possibilidades. Acho também que foi bastante gratificante ter
conhecido pessoas como você e Carolina.
Rodrigo Rocha da Silva - Tripulante de Navio Cruzeiro
To: info@crew.com
Sent: Thursday, January 01, 2001 11:54 PM
Subject: agradecimento
PREZADO MARCELO,
AGRADECEMOS A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DA TRIPULAÇÃO DO NAVIO
CRUZEIRO FUNCHAL, COMO WAITERS. FOI UMA ÓTIMA EXPERIÊNCIA. POR TER
CERTEZA DE TER PRESTADO BONS SERVIÇOS A BORDO, ESPERAMOS
ANSIOSAMENTE POR OUTRAS OPORTUNIDADES.
ANTONIO CARLOS DE QUEIROS- ITAJAÍ (SC)
ANTONIO JOSÉ PIASSETE - BAL. CAMBORIÚ - SC

Sent: Wednesday, November 20, 2002 3:58 PM
Subject: Testemunho
Rosangela,
O que eu posso dizer para qualquer pessoa que queira entrar pra vida nos navios é que nao é
facil...
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É muito trabalho, sem dia de folga, bem cansativo, mas vale a pena... Conheci lugares
maravilhosos, que eu nunca imaginei que iria um dia, a experiencia vale, de qualquer maneira e
ainda por cima o dinheiro é bom e compensador, sem duvida nenhuma. trabalhei quase dois
contratos inteiros na area de alimentos e bebidas para a royal caribbean e pretendo voltar. É com
certeza uma tarefa dificil, mas com um grande aprendizado! Rosangela, se vc tiver alguma
noticia sobre recrutamento, me avise,
por favor, abraco
Kelly Biondo
Sent: Sunday, November 10, 2002 9:08 PM
Subject: depoimento
Rosângela,
Demorei um pouco para dar meu depoimento pois estava esperando o resultado dos exames
médicos. Agora que está tudo certo posso falar como é poder participar de todo esse processo de
espera.
Confesso que foi difícil esperar uma resposta, pois estava muito ancioso mas ao mesmo tempo
confiante. Abandonei meu emprego em setembro pois tinha certeza de que eu conseguiria esse
emprego. Por isso digo a todos que querem trabalhar num navio cruzeiro: Tem que acreditar! Se
você não acredita nos seus sonhos fica difícil de se realizarem.
Obrigado a todos da MBrazil que me aturaram com minha ansiedade. Com certeza você
Rosangela e o Paulo Cunha estão sendo fundamentais nos novos rumos que escolhi para minha
vida.
Grande abraço,
Ademar Rosa - SP
From: "Carla Miranda"
To: rpessini@hotmail.com
Subject: Contato
Date: Tue, 29 Oct 2002 12:42:48 -0200
MBRAZIL...
Avida no navio não é fácil trabalha-se 14 horas por dia a comida é
péssima... carregamos muito peso(trabalhei como assistant waitress) e
só temos algumas horas livres nunca dias de folga...
Trabalhei por oito meses sem saber o que era Sábado ou Domingo...
Ganhei dinheiro, verdade seja dita, mas também trabalhei muito.
Como a situação no Brasil não está fácil, quero retornar ao trabalho...
estou disposta a passar por tudo de novo.
A MBrazil representada pelo sr. Marcelo Toledo, nos deu todo suporte
necessário e nunca nos enganou a respeito do trabalho...sempre nos
disse que trabalharíamos muito e receberíamos muito bem por isso.
Nos deu suporte desde o momento da assinatura do contrato até a
aquisição da passagem e acompanhamento no aeroporto.
Só tenho que agradecer por tudo e fico no aguardo de uma nova
recolocação.
Abraços
Carla
From: "Wladimir Sardine"
Sent: Friday, October 25, 2002 10:11 PM
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Subject: News about me...
Queridos amigos,
Depois de muito trabalho e andancas pelo mediterraneo, estarei saindo do
Splendour of the Seas neste domingo dia 27 de Barcelona e irei para
Finlandia na cidade de Turku, onde comecaremos as operacoes do maior
navio do mundo no qual irei trabalhar: Navigator of the Seas. Para vcs terem
uma ideia eh o dobro do Splendour, com capacidade para 3.800 passageiros +
1.240 tripulantes com 15 andares, 3 andares de Dinning Room, com pista de
patinacao no gelo enfim um mundo de entretenimento itinerante. Faremos
alguns cruzeiros antes da inauguracao pelos paises Escandinavos e na
segunda metade de Dezembro estaremos fazendo a inauguracao oficial seguindo aos
Estados Unidos onde faremos 7 days cruises com dois tipos de rotas:
Rota A:
Sabado - Miami, Florida
Domingo - Nassau, Paradise Island-Bahamas
Segunda - Sea Day
Terca - Saint Thomas, U.S.V.I.
Quarta - San Juan, Puerto Rico
Quinta - Labadee, Hispaniola
Sexta - Sea Day
Rota B:
Sabado - Miami, Florida
Domingo - Sea Day
Segunda - Labadee, Hispaniola
Terca - Ocho Rios, Jamaica
Quarta - George Town, Grand Cayman
Quinta - Cozumel, Mexico
Sexta - Sea Day
Para os amigos do Splendour: Os unicos portos onde coincidirao com os de
vcs sera George Town e Cozumel mas com um dia de diferenca, que pena! Nao
poderemos nos encontrar.
For my foreign friends: You need to learn Spanish, so you can understand
a little bit Portughese...
By the way, dia 29 eh meu aniversario, 27 anos de coca-cola!
Isto eh que eu chamo de People and Arts...
Bom eh isto por enquanto, mandarei mais noticias em breve la da neve.
Saudades de todos,
Kisses a lot
Wladimir Sardinha
From: "Cesar Borges"
Sent: Friday, August 30, 2002 3:58 PM
Subject: testemunho
Gostaria de agradecer ao Marcelo ,Israel e a todos funcionarios da M/Brasil,pelo oportunidade
que tive de poder trabalhar no Splendour no temporada que o mesmo esteve aqui no Brasil.Foi
uma experiencia uma escola,onde pude aprender muito na area de restaurante,fiz cursos sobre
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vinhos,alimentos,serviço e ainda era muito bem remunerado.Gostei tanto que espero e estou
buscando uma nova oportunidade,na Royal ou outra companhia orque vale a pena mesma,uma
lição de vida,e e tão bom voce dormir em um lugar acordar em outro,conhecer lugares
pessoas,isto não tem preço,então
mais uma vez agradeço a todos da M/Brazil que tornaram isso possivel e espero contar com
voces uma vez mais.Se alguem quiser saber algo sobre navios entre em contato comigo pois
tudo que pude trazer documentado do navio eu trouxe.
Obrigado
Cesar Borges
To: info@crew.com.br
Sent: Monday, March 25, 2002 6:24 PM
Subject: Rodrigo Pereira de Almeida, do Mexico
Ola Marcelo, tudo bem, espero que sim. Aqui está indo, nao sei se lembras de mim , sou
Rodrigo de Tambau, e estou no Carnival Triumph como Utility, o trabalho é duro mas estou
aguentando, dois brasileiros nao aguentaram a jornada de trabalho e se foram, o Guilherme de
Sao Paulo e Patrícia de Curitiba. Estou fazendo meu trabalho corretamente e creio que os chefes
estao gostando, vou fazer um evaluation test para mudar de posicao, viram que tenho mais
capacidade e já passei por duas entrevistas. Marcelo mande um abraco para a Rosângela, pois
sempre que precisei foi muito simpática e atenciosa em tudo ok, queria te falar que quando
houver mais entrevistas, diga ao Natko para analisar os currículos um pouco com mais atencao,
pois está enviando pessoas bem capacitadas para cargos como o meu que é quase o pior a bordo,
só estou aqui ainda porque tenho uma meta e vai ajudar no meu curriculo quando eu voltar ao
Brasil em setembro, digo isso porque quase todos tem curso universitario, comom eu tenho e
esta posicao é uma das piores, colocam porque nao falam inglês bem, e eu estou asssustando os
chefes e supervisores, perguntam porque estou nesta posicao, deveria ser pelo menos garcon dos
oficiais, mas agora é difícil mudar de posicao, pois o primeiro contrato tem que ficar até o fim,
mas estao tentando, vamos ver o que vai dar. Um abracao, Rodrigo de Cozumel no México.
From: "jose rocha"
To: <info@intercontinental.pro.br>
Sent: Thursday, January 17, 2002 3:39 PM
Subject: dolar,dolares,
Ola amigo tudo bem com tigo aqui ta tudo em cima; tudo o que tenho a dizer e que esta
compania e
maravilhosa, mesmo para quem ja tinha trabalhado cinco anos como garcon em outros navios
que nao foi meu caso eles derao nos um mes de treinamento muito duro na verdade mas isso
facilitara a vida de muitos aqui. bom vc acho que sabia disso penso eu.
o navio que trabalho chama se jubilee; mas so faz cinco dias que estou trabalhando; quato a
grana e legal so espero que o dolar suba novamente.
um abraco do seu amigo Zeca.
To: <info@crew.com.br>
Sent: Tuesday, January 15, 2002 12:02 PM
Subject: Royal Caribbean
Olá, tudo bem?
Meu nome é Priscila Guedes, sou do Rio de Janeiro.
Participei do recrutamento da Royal Caribbean , e fui aprovada! Estou muito feliz e anciosa!
Priscila Guedes
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From: "Ricardo Dias"
Sent: Tuesday, January 08, 2002 5:56 PM
Ola a todos , bem hoje estamos terminando o college , todos forao aprovados amanha iremos
saber para que ship iremos , ansiedade total pois
de certa forma todos nos brasileiros gostariamos de ficar juntos , mas a vida e assim teremos que
seguir caminhos diferentes , a vida aqui e muito corrida
nao temos tempo para nada , mais quando temos um tempinho vamos para a prai em Nassau (
bahamas) e nos divertimos a lot , nao tenho fotos no momento
pois nao tive tempo de scaniar , mais logo quandop tiver eu mando um abraco a todos e um
especial para voce Rosangela
see you

From: Ivete
To: Crew
ent: Tuesday, October 28, 2003 8:32 PM
Subject: Crystal com sucesso!!!

Caro Israel e equipe, (Mara)
Gostaria de agradecer a todos voces, pela grande felicidade que me proporcionaram em estar
vivendo neste lugar tao lindo, agravel, humano e tudo mais que imaginei...quando cheguei em
Veneza, avistei o navio Serenity do proprio aviao!!
Me adaptei em tudo aqui, meus guests sao demais, minha Bar Manager, meu Barkeeper, meus
colegas, e tudo de bom, o capitao deu uma festa para todos os tripulantes novos, parecia um
paizao aquele senhor que me trata pelo nome...
Obrigada pelas palavras do Israel e da Mara que tanto me apoiaram naqueles dias de correria,
olha pessoal, esta valendo muito, espero continuar aqui por mais contratos, se Deus assim me
abencoar...
Nao tive um dia de enjoo, o navio e demais, enfim, tenhor que ir agora, tenho uitas horas de
trabalho pela frente...
Um abraco,
Ivete

from: Marcelo Vieira
Carissimos amigos e familia,

Estah tudo muito bom, como muito trabalho, porem a galera aqui do Crystal Harmony eh bem
bacana e me receberam bem, estou gostando muito.
Parece menos selvagem que os outros navios, inclusive a qualidade de hospedes eh diferente,
alem de mais velhos sao mais tranquilos. O servico e a comida sao realmente exelentes e temos
que correr. Run forest run!!
Estevemos em Ft. Lauderdale, St. Tomas, St. Maarten e hoje minha folga em St. Lucia,
navegaremos o dia todo amanhan e depois estaremos em Curacao sentido panama canal e costa
rica. Darei meu parecer no final do cruzeiro.
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Ainda nao observei a melhor forma de comunicacao entre nos mas por enquanto ficamos
assim!!!
Beijos e Abracos para todos
Marinheiro MArcelo fu!fu!
From: Fernanda Machado Abano
To: info@crew.com.br
Sent: Saturday, September 06, 2003 6:02 PM
Subject: Re: Fernanda
Olá Sr. Israel,
Desculpe minha demora em respodê-lo, mas o faço agora com muita satisfação.
Bem, a vida a bordo, é coisa para macho!! Brinco dizendo isso, porque realmente, não é uma
vida fácil e glamurosa, como algumas pessoas pensam. Nosso trabalho, é muito importante lá
dentro. Tudo tem de estar muito certo e arrumadinho para a diversão e satisfação dos hóspedes.
Trabalha-se muito, de 10, 12 horas, até 15, 16 horas. Trabalha-se todos os dias, não existe folga!
Mas se você for um(a) bom(a) Garoto(a), seu Chefe pode conceder algumas horas a mais de
descanço!! Claro que não se trabalha tanto assim todos os dias, mas a maior parte deles. Estive a
bordo, trabalhando como Bar Waitress e particularmente, apesar de trabalhar duro, foi uma
experiência inesquecível para mim. Onde o convívio com outras culturas, lugares, costumes, me
encantaram muito. Me sinto enriquecida por esta oportunidade. Quanto ao salário, é muito bom,
principalmente para nós Brasileiros, como para os Russos, Filipinos, e outros, por conta da
nossa atual situação.
Se você quer trabalhar num navio, esteja muito seguro desta decisão, pois, não vale a pena ir
para lá, ter trabalho com documentos, dinheiro, exames médicos, despedidas, etc, e descobrir
que o sonho encantado de trabahar num Navio Lindo e Chiquérrico, foi por água a baixo
(!desculpem o trocadilho!), por que você descobriu que o trabalho é pesado e, depois de uma
semana, quer voltar para a sua casa. Talvez estejam pensando: "Que garota estúpida...", mas
quem já esteve num, sabe do que eu falo. Esqueçam qualidade de vida, academia, lanchinhos
lights, naturebas e afins!!! Não dá tempo para esses cuidados. O ritmo é outro, você tem tempo
para trabalhar bem, e descançar, se não quiser dar uma voltinha quando o navio estiver no s
portos!!, se você falhar, será punido, for sure! Em tudo exitem prós e contras! É vida! É a vida
à bordo!!
Quado embarquei, fui pesando que aquela seria a PIOR experiência da minha vida, e depois,
pude perceber que foi uma da melhores! Pois, não esperava tantos lugares lindos, tantos
Brasileiros amigos, tantas situações divertidas no Crew Bar, e entre tripulantes em geral. Hoje,
tenho amigos maravilhosos que conquistei no navio, pessoas e experiências em comum, que não
têm preço! Saudades da família, amigos, lá, lá, lá???? MUITA!!! Muita mesmo! Pareciam anos
à bordo!!!, mas uma das melhores coisas era receber e-mails de mãe, amigos, e todos que são
importantes para mim, dizendo que me amavam, sentiam saudades e estavam torcendo por
mim!
E a pergunta básica, que já ouvi milhões de vezes: Você voltaria para um Navio??? CLARO
QUE SIM!!! Gosto de aprender e mais que isso, de viver! Experiência de vida, a sabedoria,
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satisfação de ter experimentado, sentido, ISSO NIGUÉM NOS TIRA! É uma riqueza só minha!
Vou levar comigo para sempre!
Obrigada por mais esta oportunidade de contar para vocês algumas das coisinhas que vivi lá, e
espero poder contar muito mais!!
Um grande abraço à todos, muita Coragem, Força e Luz!
Fernanda.

From: Joice Curado
To: info@crew.com.br
Sent: Friday, September 05, 2003 7:59 PM
Subject: Re: Joice

"Durmir nos Estados Unidos e acordar no Canadá!"
A frase pode parecer meio estranha, voces podem não entender, mas tentarei explicar. Nessa
vida de tripulante de navio tudo pode acontecer, como o relato da frase acima, durmir num país
e acordar em outro! É assim a vida a bordo, que apesar da correria, e do cansaço, pode-se
aproveitar tudo: conhecer novos países, e novas culturas, comidinhas estranhas e diferentes,
pode provar aquela bebida típica daquele país que voce só escutou falar sobre, e comprar
aqueles montes de souvenirs que depois não sabe o que vai colocar. Apesar do pouco espaço na
cabine, e tê-la de dividir com outras pessoas de muitas vezes de nacionalidades diferentes (
indiana, filipina, etc), não tem problema, quando voce estiver nela com certeza estará durmindo
(devido ao trabalho de 12 à 16 hrs diárias). Apesar de trabalhar de Domingo à Domingo e não
saber nunca, que dia da semana é, voce mesmo assim ainda tira forças lá do fundo e segue em
frente, liga pra casa, e conta quanta alegria e quanto gente diferente trabalha com voce, porque
eles tem religiões e culturas diferentes e voce fica maravilhado com essas diferenças. Isso pode
parecer uma visão romântica, do que na verdade é um trabalho super duro, mas pode tudo
acontecer. Eu particularmente, espero em breve poder estar a bordo novamente, poder navegar,
poder viver toda essa experiência novamente, encontrar novos amigos, novos povos.... É claro,
que vão me perguntar sobre o dinheiro, eu posso dizer que é bom, mas como todo emprego nada
é fácil, as vezes voce pode entrar em cargos onde o dinheiro não é tão bom assim, mas na
maioria das vezes vale o esforço!
Então, Welcome Aboard!!!!
Joice Curado
(Norwegian Sun, Costa Clássica)
From: Nathalia Fontes Machado
To: info@crew.com.br
Sent: Thursday, September 04, 2003 3:06 PM
Subject: Depoimento
Trabalhar em navio é algo que chama a atenção das
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pessoas ainda mais na situação em que o nosso país
se encontra! Posso afirmar que não é as sete maravilhas
do mundo, pois à partir do momento que você vai para um navio
é pra trabalhar e não passear!!! Isso você tem que ter
em mente desde já, pois se trablha muitas horas mesmo!
Mas logicamente tem o seu lado bom, as suas horas de folga para
conhecer os lugares, os amigos que fazemos que são pra sempre,
o contato com novas culturas e é claro a remunaração que você
não encontra igual em lugar algum! Há um ano trabalhei no
Splendour of the Seas e agora estou com uma grande expectativa
de voltar para a Royal Caribbean ou trabalhar na área de Gift
Shop, mas a única coisa que posso fazer é aguardar!
Um grande abraço a todos......Nathalia F. Machado

From: Eduardo Garcia
Sent: Tuesday, September 16, 2003 8:38 PM
Subject: Re: Eduardo - depoimento
Olá Israel,
Quando me interessei por navios de cruzeiro eu estava fazendo um intercambio nos EUA em
2001. Havia em minha mente uma grande expectativa de adicionar uma experiência desta em
meu curriculo pois sou graduado em Hotelaria e com certeza aprenderia muito a bordo.
De volta ao Brasil procurei pela internet varias uma maneira de aprender mais sobre o mundo
dos navios de cruzeiro no qual desejava trabalhar.
Encontrei a Mbrazil / Crew e investi em um curso de preparação para tripulantes, que foi muito
importante pois em todas as entrevistas eu me sentia muito confortavel
ao responder que sabia sobre as exigencias do trabalho (por exemplo, trabalhar 7 dias por
semana, 12 horas por dia, e sorrindo!).
Após o curso eu fiquei decepcionado pela demora em conseguir entrevistas e um trabalho,
foram quase 7 meses, mas hoje vejo que apenas com persistência se consegue entrar neste
concorrido mercado de trabalho onde candidatos do mundo inteiro estão disputando a mesma
vaga. A espera valeu a pena e consegui meu primeiro trabalho a bordo do M/V Island Escape.
Como eu esperava foi uma experiência e tanto; profissionalmente aprendi muito, técnicas,
exigências, postura profissional, vida a bordo;
financeiramente não é preciso nem falar; pessoalmente, apesar da saudade, foi ótimo por
conhecer tantos lugares, parte da costa brasileira, europeia e africana, num total de 7 paises e
mais de 20 cidades, e conhecer tantas pessoas e culturas diferentes; eu adorei e estou ansioso
para desenvolver uma carreira a bordo de uma compania 5 estrelas.
Conto com vocês para me ajudar e deixo meu muito obrigado,
Eduardo Leme Cezário Garcia
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From: Ademar Rosa
To: info@crew.com.br
Sent: Tuesday, September 02, 2003 8:10 PM
Subject: Res: Ademar
Caro Israel,
Depois da experiência de trabalhar no Island Escape na temporada de 2002/2003, diga-se de
passagem não foi nada fácil, estou agora tentando uma vaga para trabalhar na Crystal Cruise,
uma companhia 6 estrelas. Estou muito ancioso, mas ao mesmo tempo muito confiante e
acredito que conseguirei mais uma vez embarcar, só que dessa vez numa companhia bem
melhor. Gostaria de agradecer a assessoria que você e a Rosangela vem me fornecendo, pois
sem vocês com certeza não saberia como proceder numa entrevista dessas, e muito menos
saberia quando elas aconteceriam.
Muito obrigado,
Ademar Rosa.

----- Original Message ----From: PRISCILA MARTINS
To: info@crew.com.br
Sent: Tuesday, September 02, 2003 5:08 PM
Subject: Re: Priscila

Foi uma experiência maravilhosa como profissionalmente e cultural, fiz várias amizades, e
conheci vários lugares lindos!! E tive a oportunidade em trabalhar agora em uma nova
companhia novos desafios!!

Priscila

From: Juliana Salla
To: info@crew.com.br
Sent: Thursday, July 24, 2003 11:20 AM
Subject: Re: Juliana Salla
Olá,
Muito obrigada pela força e apoio.
Tenho certeza que irei adorar trabalhar com a Disney.
Pode deixar que escreverei sempre!
Beijos e mais uma vez obrigada
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Juliana

From: "Alexandre Caldana"
Sent: July 23, 2003
Subject: Minha vida no Island Escape
Pessoal da Crew,
A minha expectativa aumenta a cada dia para começar o trabalho na Disney Cruise Line.
Estou indo dia 28/07/03 para Orlando, onde teremos um treinamento de três dias para, então, no
fim-de-semana embarcarmos rumo ao Caribe ou às Bahamas.
Tenho certeza que será uma experiência inesquecível!!
Obrigado pelo apoio,
Alexandre Caldana
São Paulo
From: "matheus.alcover"
To: > mbrazil
Sent: Wednesday, April 23, 2003 11:05 AM
Oi RoPor aqui esta tudo bem !Agora é comeco de verao aqui e a media da temperatura aindaesta
nos 17ºC.A cidade aqui é linda, chama-se Lindau.Tudo organizado, limpo, sem assaltos, sem
sequetros, etc.Estou trabalhando em um hotel 5 estrelas no setor chamadoBuffet, pra gente é
como se fosse a cambuza, mas esse setortb prepara alguns itens do cafe da manha, room service
evinhos.Ao increvel que parece nos Brasileiros somos 10 vezes maislimpos q os alemaes. Na
armarios dos paes eu nem guardariameu sapato, as pessoas na cozinha naum usam toca, eles
temuma pessoa pra fazer minibar enquanto no Brasil as camareirasfazem isso. Mas mesmo
assim eu estou aprendendo coisas novase tb a valorizar o Brasil, pq nos no Brasil temos
umexcelente servico na hotelaria.Eu trabalho das 6 da manha até as 15 e tenho duas folgas
porsemana, seguro de saude mas tenho q pagar pra comer, mais oumenos 2,50 euros por
refeicao.Sei q estao curiosos para saber do salario !!!Meu cargo é comum sem nada de especial,
nada de chefia nemsupervisao, regalias ou coisa do tipo. Eu ganho mais de 1,200euros para
fazer isso. Aqui a mao de obra é cara, eles naumtem pessoas suficientes.Sei que convertendo
para o real é uma boa quantia, mas eunaum estou no Brazil e aqui o custo de vidade é mais
alto.Com o idoma, eu to me virando. O alemao é muito dificil porter uma gramatica e uma
pronuncia bem detalhada e acombinacao disso difilculta tudo. Mas todo mundo fala ingles,aqui
tb é bem comum o italiano, mas io no parlo niente !.Cada vez mais vejo q o ingles é
imprecindivel !!!!Ainda comsegui pegar final da neve nos alpes e comecei aaprender a esquiar,
é muito divertido !As pessoas aqui tem me recebido bem , eu achei q seria umpouco pior, q eles
iam torcer o nariz pra brasileiro, masnaõ. Um grande abraco a todos e mantenham contato.Se
alguem quiser saber mais alguma coisa, me escreva!

----- Original Message ----From: Denis Paolillo
To: Marcelo Toledo
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Sent: Wednesday, December 15, 2004 3:50 PM
Subject: Oi Marcelo
Oi Marcelo,
Hoje recebi email da Harding Brothers, eles ainda me querem porem para Janeiro ou Fevereiro.
Quanto ao R-6 Blue Dream eh um navio muito bom, limpissimo, cabines otimas, eu como
Assistant Purser tem cabine individual no deck 8, realmente muito bom.
O Publico Brasileiro nao eh um espetaculo porem apos visitar um navio da Costa e o Island me
parece que o publico daqui do Blue Dream eh bem melhor. Mais casais, pessoas mais idosas,
nao muitas criancas.
Enfim estou muito satisfeito.
Grande Abraco e Feliz Natal ao pessoal da M-Brasil
------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: "Claudio paschoa" <capaschoa@hotmail.com>
To: <diretoria@crew.com.br>
Sent: Friday, December 10, 2004 2:42 PM
Subject: aprovado para loja
> Querido Marcelo,
> Tenho prazer de lhe dizer que fui pré -selecionado pela harding bros. para
> retail assistant, está faltando agora uma entrevista por telefone em janeiro.
> Isto é claro já é um grande alivio, mas tenho ainda muita esperança de ser selecionado para
assitent purser pela Blue Dream antes do fim do ano.
> Estou ancioso e enpolgadissimo para embarcar novamente, pois sinto que
estou > muito mais bem preparado que nos primeiros embarques!!!
> Também estou com um site de internet sobre esportes radicais que está para > ir ao ar e
gostaria de sua permissão para colocar um banner e um link de > sua empresa no site, sem
nenhum custo para você
> Um abração
> Claudio
------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: "Maria Ferreira"
To: "Marcelo Toledo"
Sent: Thursday, November 25, 2004 4:29 PM
Subject: Depoimento Crystal (Ivete)
Foi um prazer ter falado com voce ao telephone, estou feliz em estar terminando umais um
contrato com a Crystal…
Foi meu primeiro navio e o melhor, tudo isso por causa do fantastico trabalho da sua equipe…
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Foram 6 meses de muito trabalho e muito reconhecimento, continuo no Bar, meus hospedes sao
todos idosos e sao pessoas muito educadas e gostam muito de beber, o que bom, pois podemos
vender bem e fazar em dinheiro bom…
Consegui economizar 10 mil dolares em 6 meses, apesar de sair em todos os portos, gasto
apenas com postais e ligacoes para casa…
Espero que seus clients sejam tao bem sucedidos como eu aqui neste lindo transatlantico…

Estou sim interessada em saber sobre suas vagas, agora tenho boa experiencia e quem sabe
poderei fazer um trabalho em outro navio e ganar um pouco mais, nao e mesmo…

Estou muito feliz em falar com voce e conto sua equipe sempre…

Parabens pelo sucesso, voce e um homem muito abencoado…

Ate breve…

Maria Ivete

--------------------------------------------------------------------------------

----- Original Message ----From: Ana Acacia
To:
Sent: Thursday, February 26, 2004 8:49 AM
Subject: Novidades...
Marcelo,
Caramba esse foi o carnaval mais longo da minha vida....que ansiedade ....
Na sexta dia 20/02 estava em casa, tocou meu celular e aí quando atendi, era um employer...ele
era grego, proprietário do Hotel XXXXXX, seu nome era George e ele pediu para que eu
enviasse algumas fotos e mandasse um e-mail pra ele, me falou da urgência pois esse ano vai ter
as Olímpiadas por lá...
Assim o fiz mandei o e-mail , falei que queria ir sem data para voltar, e expliquei pra ele que
tinha que terminar minha monografia, mas que em Maio eu já estaria ok para ir.
Confesso que fiquei encantada com a idéia de trabalhar em um hotel, ainda mais na epóca de um
evento tão importante, acho que ia ser uma ótima...fiquei super interessada, peguntei a ele em
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relação a passagem, se eu ia morar no hotel ou ia ter que alugar algum lugar...o que eu iria
exatamentre fazer...essas coisas...
Bem ele ainda não me respondeu, por isso não te enviei nada...vc já agenciou alguém pra ele,
conhece esse hotel?
Dei uma olhada nos meus e-mail e vi que já tem gente até da Austrália interessada em me dar
um job, fiquei muito feliz...valeu mesmo...
Estou um pouco confusa...não sei o que escolher ...o que vc acha desse lance lá do Hotel da
Grécia?
Eu acho que para mim que quero fazer carreira em Hotelaria, ia ser o máximo, o que devo
fazer?
Help me...
Ana Acácia da Paz de Oliveira

----- Original Message ----From: "renata sato"
To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Tuesday, February 10, 2004 8:54 AM
Subject: Join Topaz in Rio - depoimento
Bom, é verdade que tive muita sorte e também que a constante
profissionalização é algo imprescendível ultimamente. Além disso, o falar
ingles já nem conta mais porque se tem em mente hoje em dia que qualquer
profissional domine a língua. De qualquer forma, fiquei muito surpresa
porque me increvi na M.Brasil em setembro e em dezembro recebi a proposta
de trabalho como recepcionista do navio Topaz com um super salário de US$
2.000 . Agora, depois de todo o trabalho para conseguir todos os documentos que foram
necessários, posso respirar aliviada. Com certeza será uma experiencia enriquecedora que me
permitirá crescer não só como pessoa mas também profissionalmente pois trata-se de um navio
de passageiros que visita vários países no mundo.Caro Marcelo,agradeço ao pessoal da M.Brasil
e todos aqueles que de alguma forma contribuiram para tornar esse ideal uma realidade.
Grande abraço, Renata Sato.
---- Original Message ----From: Gisella Iasi

Sent: Wednesday, January 28, 2004 7:04 PM
Subject: Depoimento Gisella

Oi Rosangela,
Foi uma experiencia muito enriquecedora em termos culturais, pois viajei muito e aprimorei os
4 idiomas que falo. Comecei como Coordenadora de Grupo e depois do primeiro contrato fui
promovida a Restaurant Hostess. Adorava ser coordenadora de grupo, mas eu precisava de mais
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dinheiro entao aceitei a promocao. So que passei a trabalhar muito mais, o triplo eu diria...mas
valeu a pena, voltei para o Brasil de ferias com 8 mil dolares no bolso em 6 meses de contrato.
Nao vou dizer que foi facil, trabalhava uma media de 70 horas semanais, mas para nos que
somos jovens e temos energia vale a pena. Conheci gente do mundo todo e fiz varias amizades.
Sao poucos brasileiros a bordo, mas sempre tem pelo menos 2 ou 3 para papearmos na nossa
lingua.
Acho que a experiencia foi muito valida e recomendo a todos. Valeu a pena.
Um abraco,
Gisella Iasi

----- Original Message ----From: Julianasperandio
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Tuesday, December 13, 2005 8:56 PM
Subject: Depoimento
Olá Marcelo e Olá clientes da Mbrazil!
Como todos os clientes da Mbrazil que conseguem um contrato de trabalho, eu fui convidada
para dar um depoimento para todos vocês, como uma forma de incentivo para os que estão
desanimados....
A primeira vez que ouvi falar da empresa, foi em julho de 2005. Eu havia decidido mudar o
rumo da minha vida, ir para o exterior, foi quando uma grande amiga minha me recomendou a
Mbrazil como sendo uma forma segura de sair com visto legal e contrato de trabalho. No
começo achei estranho, cheguei até a duvidar, mas ela me garantiu que conhecia pessoas que
eram clientes e que já estavam fora do país.
Em setembro de 2005 eu me tornei cliente da Mbrazil. Após assinar contrato com a empresa,
levantei toda uma documentação e já mandei algumas propostas de emprego preenchidas. Fui
acompanhando meus e-mails, esperei me ligarem para pelo menos uma entrevista.... e nada!
Neste momento confesso que desacreditei, achei que eu era apenas mais uma idiota que perdeu
dinheiro com propaganda enganosa, mais uma cliente no meio de milhares, uma Zé ninguém
para a Mbrazil! Cheguei até a mudar meus planos, resolvi correr atrás do visto americano...
No meio de todo um alvoroço de ir para os EUA, um belo dia... atendo o telefone e saio
escutando um monte de palavras diferentes onde só pude entender Juliana (meu nome, prazer!)
e Dubai. Pois é pessoal, era uma entrevista para um Hotel de rede internacional, uma
oportunidade maravilhosa na minha vida!
Hoje estou quase de malas prontas, já assinei meu contrato de trabalho de 2 anos, estou fazendo
os exames médicos e creio dentro de 10 dias estarei fora do país.
O que eu penso sobre a empresa agora?
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Que a Mbrazil dá oportunidades iguais para todos! Nós, clientes, recebemos os mesmos e-mails,
as mesmas propostas, as mesmas chances!
Abraços e boa sorte!!!
Juliana Sperandio
Florianopolis-SC

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: Aline Vidal
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Tuesday, October 11, 2005 11:04 PM
Subject: Aline
Oi Marcelo,
hj é dia 11/10, véspera de feriado. Gostaria de ter conversado com vc hj por telefone mas
cheguei em casa agora quase onze horas da noite e acredito que amanhã feriado do dia 12 será
muito difícil te encontar.
Bom, conforme vc sabe estou indo para Dubai, finalmente!!! Bom, te participei de tudo e
gostaria de saber se vc quer que eu mande mais algum e mail de contato com Dubai ou algum
outro documento...Creio que mandei tudo para vc desde os primeiros contatos até a assinatura
do contrato de Trabalho, certo?
Bom, embarco amanhã dia 12/10 as 22:40, com saída de Guarulhos destino Holanda
(Amsterdã).Vou voar com KLM a empresa holandesa. De lá sigo para Dubai com chegada
prevista para sexta-feira dia 14.
Estou muito confiante e muito feliz com esta oportunidade. Vou trabalhar ´como Hostess em
princípio...aceitei essa posição que me ofereceram conforme vc mesmo me aconselhou! O hotel
que vou trabalhar chama-se AL MUROOJ ROTANA HOTEL & SUÌTE.
Gostaria de agradecer a oportunidade oferecida por vc e MBRAZIL. Depois de dois anos de
espera chegou minha vez!!!
Agradeço por todo carinho e atenção. Se puder responda meu e amil amanhã...será um e mail de
encorajamento e boas vindas!
Fique com Deus!
Por favor, vou manter contato com vc durante minha estadia...mantenha também, ok?
Um grande abraço.
Aline
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----- Original Message ----From: Ademirsilva
To: Marcelo - Passaporte
Sent: Thursday, September 01, 2005 9:19 AM
Subject: Re: Re:
Olá Marcelo,
Obrigado pela resposta e fico no aguardo . Também recebi o e-mail com a lista dos aprovados
nos navios cruzeiros e fiquei muito contente com esta notícia.
Parabéns pelo trabalho e acompanhamento que toda a equipe da MBRAZIL tem oferecido a
nós, candidatos. Fico muito agradecido e satisfeito.
Um grande abraço,
Ademir

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: Hereanafortes
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Friday, August 26, 2005 5:21 AM
Subject: Bom Diaaaaaaaa
Caro Amigo Marcelo,
Bom Diaaaaaaaaaaaa....
O que eu tenho pra lhe dizer,
é que hj:É só alegriaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Estou Hiper-huper-Shuper Phelizzzzz...
Não vejo a hora de partir...Muito Obrigada.
Sempre acreditei em Vc! Não esqueça disso!!
Um grd. Bj da Amiga Hereana Fortes..MSC...
Muito Tks Mesmo..
Espero falar com vc em breve.
hereanafortes@passaporte.org

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: stephengsandes
To: tripulantes
Sent: Wednesday, August 17, 2005 3:58 PM
Subject: Crew Stephen
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Para Marcelo Toledo y Sr. Israel,
Faz dois anos que não os comunico. Sou Stephen Garcia aquele rapaz Australiano que tem
familia Brasileira. Graças aos senhores que eu tive a oportunidade de trabalhar para esta
companhia de cruseiros maritimos que se chama Norwegian Cruise Line. Fiz três anos no navio
Norwegian Dream e acabo de fazer um ano no Norwegian Crown. O Norwegian Dream fazia
naquele tempo cruzeiros de 12 a 14 dias em Norte Europa e a ponta Sul de America do Sul "O
Cabo de Orno". Eu tive a sorte de conhecer até St. Petersburg Russia. Com O Norwegian Crown
nós saiamos de Nova Iorque para a ilha Bretanica de Bermuda. Além disso vou trabalhar mais
um ano com o Norwegian Cruise Line (o quinto ano e quinto contrato). Desta vez me vão
mandar para o navio Norwegian Star, o qual vai navegar no lado oeste (mar Pacifo) de Estados
Unidos, Canada e Mexico. Si eu tiver sorte conhecerei um pouco de Alaska que tanto me
fascina.
Claro que as pessoas que precuram quer trabalhar em navio, tem que saber que NÃO vão para
pasar ferias. São muitas horas de trabalho todos os dias com bastante responsabilidades sem ter
nenhum dia de foga até terminar o contrato (normalmente são de 8 a 10 meses). Além de saber
bem o Inglês prescisa-se tér muita disposição. Muitas vezes o mesmo bom trabalhador não
sempre é respetado ao começo. Mais conseguindo pasar por todo, um se ganha muitas coisas
boas de aí. O dinheiro que se ganha é um dinheiro limpo; os tripulantes não gastam em comidas,
aluguel etc. As amisades que fazemos neste trabalho, são de diversos paises e servem de boas
referências .
Estou muito agradecido aos senhores o Marcelo Toledo e Sr. Israel pela conexion numa
companhia de cruseiros maritimas que além de ganhar dineiro para pagar minhas dividas de
estudante e poupar dineiro, abriu mais janelas mundiais de conhecimento e novas amisades.
<< Clique Aqui e veja a galeria de fotos >>

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----To: 'Marcelo -Passaporte'
Sent: Sunday, July 31, 2005 2:44 AM
Subject: RE: Prezada Ana,
Oi Marcelo!
Entao.. aqui eh excelente… tem um ano que estou morando aqui e to muito bem...
A seguranca aqui eh simplesmente fantastica. Roubo de carros, assalto, roubo, assassinato eh
extremamente dificil vc escutar por aqui. Eh praticamente nulo os incidentes... Eh um pais de
arabes eh verdade, mas Dubai eh composto por 70% de expatriados.
Ou seja, o mix de culturas eh muito interessante. Vc conhece gente de todas as partes do mundo.
O ingles como a lingua predominante faz com que nao seja necessario aprender uma palavra em
arabe. Guerra? Nem sei o que eh isso. As pessoas acham que pela proximidade da arabia
saudita, aqui eh perigoso. Olha, posso garanti-los que em questao de seguranca, eles estao bem
melhor aqui do que no Brasil... sem sombra de duvida.
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Bom, o clima que eh um ponto a ser considerado. A genta ta no verao e ontem por exemplo tava
fazendo 42º C.
Mas tudo aqui tem ar condicionado. Casas, carros, empresas... onde quer que vc va, ta sempre
bem fresco.
O ceu ta sempre claro e bem azul.
Pontos negativos?
Bom, vc nao almoca na casa dos seus pais no domingo... O lazer tbm eh na maioria da vezes em
lugares fechados, principalmente no verao... A gente acaba sentindo falta de ver aquele vizinho
sentado na calcada olhando o movimento.
Ah, e eh uma cidade praiana.
Recomendo sim. Eh uma experiencia e tanto.
Se precisar de mais alguma informacao me fala.
Abraco,
Ana Leite

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: "Andreia Da Silva"
To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Monday, June 06, 2005 2:22 PM
Subject: noticias da Inglaterra
Esta eh a minha quarta semana, supostamente devera ser a ultima em terra.
Estou agora aprendendo o tratamento das pedras quentes.
Nao foi nada facil nao, comecar no nivel deles, pela
falta de pratica no ingles. Mas agora estou mais
afiada. Eles tem muitos alunos do Sul da Africa,
pessoas muito amaveis.
Eles estao a todo momento cobrando de voce, como
testes e provas o conhecimento adquirido. Assim que
nao eh moleza nao. Eh estudar e estudar.
Infelizmente, a comida eh brincadeira. Nunca vi dizer
que sanduiche eh almoco. Mas enfim. Assim que qualquer
um que queira vir traga muito dinheiro, mais de Mil
pounds, pois tudo eh caro, ate a hospedagem eh acara
demais.
Desde o primeiro dia voce ja esta em uniforme.
Quase todos os dias, temos seminarios para apresentar.
Ja apresentei dois, dos quais me sai muito bem e
elogiada.
Hoje ate dei aula sobre uma terapia para uma garota
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nova. Pois estamos sem um professor que teve que vijar
urgentemente.
Legal neh?
Isso eh muito bom para elevar o nivel do ingles.
Bem, eu estou adorando realmente muito, e espero
semana que vem estar a bordo de um navio.
eh isso ai.
beijos
Andreia
ex - Florianopolis-SC
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