Lista parcial de clientes agenciados pela M/Brazil Intercâmbios desde 1998.
Recomendo IMPRIMIR este arquivo e arquivar, pois são nossas referências .
No futuro, seu depoimento estará aqui também !!
Marcelo Toledo
Diretor
skype - passaporte.org
www.passaporte.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date: Fri, 7 May 2010 14:17:05 -0300

Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a minha empresa .
AVALIAÇÃO DA M/BRAZILdata - 08/05/2010
nome do cliente/agenciado: Rafaella dos santos
cidade /estado: santos-s.p
Tel :13 88042428/ 91185412
Programa de Intercâmbio escolhido : au pair
Aprovado para qual país / cargo/salário : inglaterra/au pair/ R$ 280,00 por semana
Tempo de agenciamento : 5 meses
Descrever toda a assessoria que recebeu até o momento:
1- definiram o melhor cargo para mim ocupar no exterior de início(aperfeiçoando assim
meu inglês)
2- me mandando semanalmente emails,que se encaixavam com meu perifl.
3-e me orentavam como eu deveria agir,mediante cada cargo (como responder ao
contratante,que foto mandar, muitas dúvidas a serem tiradas e exclarecidos pelo
Marcelo etc..)
4- definir qual melhor jeito de ir para o exterior acessoria em passagens áerea,reserva
em hotéis,e o que fazer quando chegar no local de destino.

5-fui sempre muitoooooooooo bem atendido por todos na agência,sempre me
exclarecendo o que eu não entendia,e até mesmo inseguraças minhas(pois nunca fui
para o exterior, e muito menos sozinha)

Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
Super atencioso,paciente,prestativo, exclarecedor, amigo ,e "sempre" focando no que é
melhor para cada agenciado.estudando o currículo de cada agenciado para a melhor
opção a ser seguida e aprovada.

Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a minha empresa .
AVALIAÇÃO DA M/BRAZILdata – 29/03/2010
nome do cliente/agenciado: AMENA SILVA PEREIRA
cidade /estado: ITAPEVI - SP
Tel: (11) 4773-5522 (11) 8205-2682
Programa de Intercâmbio escolhido : AU PAIR
Aprovado para qual país / cargo/salário : USA, BABÁ, U$ 160,00
Tempo de agenciamento : 1º CONTATO 17/02/2010 - EMPREGO GARANTIDO EM
13/03/2010

Descrever toda a assessoria que recebeu até o momento:
1- COMO PREENCHER DOCUMENTAÇÃO
2- COMO SOLICITAR VISTO
3-ADIANTAMENTO DE ENTREVISTA NO CONSULADO
45-

Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
PESSOA RESPONSAVEL, CONFIAVEL, MAS QUE PODERIA TER SIDO MAIS
DIRETO E CLARO PARA RESPONDER PERGUNTAS REFERENTES A
ACEITAÇÃO DE BRASILEIROS EM DETERMINADOS PAISES.

----- Original Message ----From: <andreia cavalcanti
To: <diretoria@crew.com.br>
Cc: <presidencia@intercambio.in>
Sent: Tuesday, November 10, 2009 12:34 PM
Subject: obrigada marcelo

Oi Marcelo, tudo bem?....Eu retornei ao Brasil após 2 anos na Inglaterra, estou contente
pela
experiência que ganhei.Passamos a enxergar a vida com outros
olhos.Obrigada pela atenção e carinho que vc teve comigo, e quem sabe
retornarei num futuro próximo a mais outra experiencia.
obrigada.....beijos
andreia cavalcanti

Date: Thu, 18 Feb 2010 15:08:09 -0200

Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a minha empresa .
AVALIAÇÃO DA M/BRAZIL- BOM
data - 18/02/2010
nome do cliente/agenciado: ERIKA CAROLINA DE CAMARGO
cidade /estado: ATIBAIA/SÃO PAULO/BRASIL
Tel (11) 4411-8202 OU 8709-9480
Programa de Intercâmbio escolhido : ESPANHA - AU PAIR
Aprovado para qual país / cargo/salário : ESPANHA/ AU PAIR/ 400/600 EUROS
Tempo de agenciamento : 1 ano (12 meses)
Descrever toda a assessoria que recebeu até o momento:
1- Contato telefônico com Irene (da MBrasil) me indicando a vaga.

2- Contato via e-mail com a família na Europa.
3- Contato via e-mail/msn com a ex-au pair da família na Europa.
4- Contato com Marcelo indicando como proceder no embarque/desembarque e como
se portar na Europa.
5- Contato final (no Brasil) com o Marcelo sobre datas que iriei viajar e avaliação final
da agência. Fico agenciada 1 ano e se algo não contentar, poderei entrar em contato com
a agência e ele me realocar.

Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
ATENSIOSO, SEMPRE RESPONDEU MINHAS PERGUNTAS VIA E-MAIL/MSN.

Sugestão para melhorar nossos serviços- Após os 12 meses do meu agenciamento, se
for possível mais tempo, descontos em um novo agenciamento.

> Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a
> minha empresa .
>
> AVALIAÇÃO DA M/BRAZIL>
> data -07/02/2009
>
> nome do cliente/agenciado:andreia cavalcant
>
> cidade /estado:sao paulo
>
> Tel 11 8115-1752
>
> Programa de Intercâmbio escolhido :au pair
>
> Aprovado para qual país / cargo/salário :inglaterra
>
> Tempo de agenciamento :6 meses
>
> Descrever toda a assessoria que recebeu até o momento:
> 1-troca de informacoes sobre a prestacao de servico da agencia
> 2-informacoes sobre vagas existentes em diversos paises
> 3-orientacao quanto a passagem na imigracao
>
>
> Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo

>
> embora nao o conheca pessoalmente, o sr. Marcelo sempre respondeu
> minhas duvidas atraves de email.
>
>
>
> Sugestão para melhorar nossos serviços> ter um contato pessoalmente ou por telefone com cada cliente porque
> atravez do "olho clinico" de quem esta selecionando observara se o
> cliente realmente atende o perfil da vaga e o pais na qual deseja
> embarcar.toda e qualquer mudanca traz para as pessoas uma sensacao
> de medo, e conversando pessoalmente com o agenciador, a ansiedade
> ameniza e deixa certamente o cliente muito mais feliz e mais seguro,
> alem de olhar e comentar a agencia com bons olhos.
>

----- Original Message ----From: Joao Paulo
To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Monday, February 09, 2009 1:47 AM
Subject: NZ Work Holiday

> Marcelo,
> To aqui em Hastings ja, to trabalhando, e o trampo eh pesado, mas com
> certeza vale a pena porque a grana eh muito boa, o Roberson me ajudou
> quando cheguei aqui e eu segui todas as cordenadas, to morando numa
> casa com 4 brazucas e nos vamos para Wairoa semana que vem, la eh o
> melhor lugar pra ganhar dinheiro, da pra tira em 2 meses uns 5 mil
> sendo push bin (cara que empura as caixas para a maquina) e 8 mil
> dolares sendo picker (quem colhe as aboboras), eh uma grana muito boa
> mas tem que ter disposicao. Obrigado Marcelo por me conseguir este
> trabalho e valeu Roberson por me auxiliar. Abracos e valeu mbrazil
> Joao Paulo
>

----- Original Message ----From: <f FELIPE NASCIMENTO
To: <presidencia@intercambio.in>
Sent: Monday, February 02, 2009 4:40 AM
Subject: estou em blenheim

> Bom dia marcelo so estou te avisando que ja fui orientado pelo
> oliveira que me recebeu desda estacao de trem ate a residencia que ele
> comseguiu pra mim,ja me ajudou com aplicacao de visa e amanha comeco a
> trabalhar ok.
o oliveira presta uma boa assistencia ok
> felipe ribeiro
>
Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a
minha empresa .
AVALIAÇÃO DA M/BRAZILdata ? 25/01/2009
nome do cliente/agenciado: Henrique Feliciano Da Silva. Jorge fonseca
cidade /estado: Rio de Janeiro Petropolis
Tel: 24 22316107 /24/ 88054815
Programa de Intercâmbio escolhido : NEW ZEALAND E EUA.
Aprovado para qual país / cargo/salário : NEW ZEALAND . 3000,000 AO MES
Tempo de agenciamento : VOU COMPLETAR 1 ANO.
Descrever toda a assessoria que recebeu até o momento:
1- COMO É A EMPRESA
2- VISTOS E EMPREGOS DE ACORDO COM O NIVEL DO MEU IDIOMA
3- EMAILS DE EMPRESAS INTERESSADAS
4-PACIENCIA COM OS CLIENTE COMO EU.
5- COM O CLIENTE ATE OBEJETIVO FINAL, O SONHO REALIZADO NO
EXTERIOR.

Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo

SÃO UNS GRANDES AMIGOS!!!!!!!!!!!!

Sugestão para melhorar nossos serviços
FECHAR UMA PARCERIA COM O PRESIDENTE LULA

Enviada em: quarta-feira, 12 de novembro de 2008 21:27

Para: mt@marcelotoledo.com.br
Assunto: Re: RES: confirmo

Meu voo foi bem so na Argentina que vc tem q passar bem dizer todo dia
e gasta uma grana pra come la. Na imigração aqui na Nova Zelândia foi muito facil
fiquei adimirado me fizeram poucas perguntas respondi pouca coisa e nao mexeram na
bagagem e em nada foi tudo muito tranquilo, cheguei
aeroporto 5:30 peguei onibus 6:00 para Alberg, bem na centro de
Aukland, foi tudo mais facil dq esperava.

Marcelo Perdao pelo longo tempo sem contatar, eu estou bem, estou aqui com Louberto
em Bleheim, ilha sul, ja conseguimos uma fazenda de leite perto Chrischist sabado to
indo pra la, ok, um abraço

André Santos - Porto Alegre

-----Mensagem original----De: andreiacavalcanti@passaporte.org
[mailto:andreiacavalcanti@passaporte.org]
Enviada em: quarta-feira, 29 de outubro de 2008 07:30
Para: mt@marcelotoledo.com.br
Assunto: Re: estou indo para inglaterra!
oi sr. marcelo!
muitas perguntas me foram feitas na imigracao......mas enfim cheguei....a familia muito
cordial e estou em fase de
adaptacao.....nao consegui assessar internet antes aqui.....tudo esta bem
.....obrigada....um abraco.....continuo a lhe escrever nas proximas
oportunidades.......andreia.

-----Mensagem original----De: eric moura
Enviada em: terça-feira, 28 de outubro de 2008 05:18
Assunto: Re: nosso contato na nova zelandia
Marcelo,
Só confirmando que já estou em Blenheim e sendo encaminhado para trabalho,
acomodação, documentação e etc...
Mais uma vez agradeço.
Eric Moura

----- Original Message ----From:
To: <mt@marcelotoledo.com.br>
Cc: <info@crew.com.br>
Sent: Sunday, October 12, 2008 10:40 AM
Subject: estou indo para inglaterra!

Bom dia Sr. Marcelo! Desculpe a demora, já era para ter passado essa
mensagem, mas me atrapalhei com os preparativos e esta semana fiquei
muito anciosa. A Srª Rozana Mcgratam me ligou e combinamos que eu iria
(26/10/2008) , mas consegui dispensa das eleições nesta sexta - feira
(10/10/08) e adiantei a passagem que estava reservada chego lá na
inglaterra terça feira dia 14. Amanha a noite saio daqui! Obrigada por
tudo! E assim que eu chegar lá envio-lhe outro email relatando como
foi a viajem e se esta tudo bem.
Obrigada
Um abraço!!
Andreia Cavalcanti

----- Original Message ---->
> To: <presidencia@intercambio.in>
> Sent: Friday, October 10, 2008 5:19 PM

> Subject: Re: CHEGUEI Nova Zelandia
>
>
>
> Ola Marcelo cheguei a viagem foi muito tranquila passei pela imigracao
> muito bem n
> perguntarao nada so mostrei o passaporte carimbo e eu ja sai sem
> nenhum problema estou
> tendo so muita dificuldade com o ingles n entendo nada mas esta dando
> para me vira estou
> neste endereco 229 queen - street - auckland - nova zelandia o
> telefone daqui a moca da
> reepcao me deu este 0064 9 xxxxxxxxxx aguardo sua orientacoes ok e muito
> obrigado a vc e
> toda a equipe da M Brasil foi fundamental a ajuda grande abraco
>
>
>
> Marcelo estou tendo um problema com o meu cartao de credito um moca
> dentro do aviao desequilibro e caiu no meu colo machoco minha perna e
> trinco meu cartao de credito q estava no meu colo na hora, tenho ainda
> 600 dolares liguei para meu pai ele ja pediu outro cartao para mim
> tenho q encontra com algum brasileiro aqui q posso me ajudar tipo tem
> alguem q meu pai posso colocar o dinheiro na conta dele e e ele(a) me
> dar o dinheiro??? mo faz??? abraco
>
> Bruno Reis
>
>
>
>

Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a minha
empresa .
AVALIAÇÃO DA M/BRAZIL
data - 16 - set- 2008
nome do cliente/agenciado:Carolina Xavier
cidade /estado:Campinas-SP
Tel: 19 - 32312506

Programa de Intercâmbio escolhido :au-pair Canada
Aprovado para qual país / cargo/salário :au-pair/Canada/$125 per week
Tempo de agenciamento :6 meses aprox.
Comentário sobre a assessoria que recebeu até ser aprovado:A MBRAZIL
situada em Jundiai/SP sempre me atendeu muito bem ao telefone e
pessoalmente.
.'E otimo poder falar com o Marcelo
diretamente e resolver as duvidas,mas pra uma empresa crescer,acredito
eu, que o conhecimento deve se expandir tbem.Minha experiencia na
assessoria aqui do Canada 'e que so existe uma pessoa cuidadndo de tudo e
isso dificulta um pouco o processo,apesar de que a Lisa Large qdo atende
'e realmente excelente.
Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
Bom,o Marcelo pra mim 'e um dos melhores profissionais que ja
encontrei na minha vida.Atende rapidamente com presteza e
honestidade.'E alguem que conhece muito bem do processo e tem otimos
contatos em varios paises.Parece passar muita confianca as agencias
internacionais que sempre o solicitam trabalhadores.

Por agora,'e so o que me recordo,mas passo outras coisas se me vierem
a cabeca,ta bom?
BOA SORTE,MARCELO,QUE A SUA EMPRESA SEJA UM SUCESSO SEMPRE!!
CAROL
Vancouver - Canada

To: tripulantes@hotmail.com
Sent: Monday, August 11, 2008 8:46 PM
Subject: depoimento

Bom tenho a contar que aqui na nova zelandia, e lindo um pais desenvolvido e que a
lei, poi vim atrabalho pela MBrasil intercambios.
Aqui encontrei meu servico em fazendas, em packhouses.
aqui tem que ter forca de ventade, e determinacao da para fazer a vida ter um futuro
melhor.
Pois obrigado Marcelo por me ajudar a realizar um sonho, e ter um futuro legal.

aqui todos sao muitos recepitivos e dispostos ajudar.
Tchau!!!!
sea.....
luciano luiz
sp-sp

_______________________________________________________
Original Message ----From: Ana Lúcia Fernandes Moreira
To: diretoria@crew.com.br
Sent: Saturday, August 09, 2008 8:06 PM
Subject: Olá Marcelo!!

A você Marcelo Toledo e toda Equipe MBrazil, os meus sinceros agradecimentos e a
você que está visitando esta página por curiosidade ou por indicação, parabéns pela
opção, haja vista o profissionalismo e idoneidade, literalmente comprovados, desta
empresa. Se você objetiva enriquecer seu currículo pessoal aprendendo uma nova
cultura ou aprimorando um idioma, o intercâmbio MBrazil é o caminho mais confiável
e seguro, uma vez que disponibiliza diversos recursos de comunicação que viabilizam a
assessoria de que necessitamos ao estarmos em outro país.

O Marcelo foi o meu “Gênio da Lâmpada”, a minha “Fada Madrinha”, pois ele realizou
meus desejos quando participei recentemente de um intercâmbio, e dentre as inúmeras
oportunidades oferecidas pela MBrazil, optei pela Inglaterra onde desempenhei as
funções de “housekeeper” e “au pair”.

Inesquecível, inenarrável, indescritível são alguns dos adjetivos que posso utilizar para
descrever a seriedade empregada na efetivação do intercâmbio, tanto que em setembro
estarei retornando à Europa através da MBrazil, of course!! E eu espero encontrá-lo no
setor de embarque do aeroporto com destino a realização dos seus sonhos, mas não se
esqueça, antes dê uma ligadinha para o Marcelo... ele É O CARA!!
Depoimento sinceríssimo de Ana Lúcia, 48 anos tel tel 22-2647-3657

CLIENTE M/BRAZIL VOANDO PARA O CANADA NESSE DOMINGO !!
Ligue para desejar Boa Viagem .
Ainda temos dezenas de vagas de Babysitter lá .........venha ser vizinha dela em
Vancouver !!
Carolina Xavier - tel 19-3231-2506

----- Original Message ----From: <
To: <presidencia@intercambio.in>
Sent: Saturday, May 31, 2008 9:18 PM
Subject: Chegui facil Na NZ

> Ola MArcelo agora sao 12 :16 am de domingo, cheguei na Nova Zelandia,
> sai dai numa sexta as 5 da tarde e depois de horas de voo e graca a
> assistencia sua e da Valeria nao tive problema algum na alfandega,
> claro que evitei todas as armadilhas que voces me alertaram ...depois
> te escrevo passado o numero do meu cel hj eh domingo e ta fechado. ate
> masi
>
> Fernando Alves - Sorocaba-SP
>

----- Original Message ----From: FERNANDO SILVEIRA
Sent: Tuesday, May 13, 2008 5:09 AM
Subject: Re: Cheguei

Oi Marcelo, tudo bem espero que sim e claro, estou trabalhando com kiwi em Te Puke
aki por enquanto esta tudo bem e claro k eu estou junto do Fabio ele esta me ajdando
bastante, estou estudando ingles e praticando por conta mesmo se auxilio da escola

espero ficar fluente logo pois eu ainda nao desisti dos meus objetivos que e viver na
Europa.
Caso apareca uma vaga para a Europa que nao neessite o ingles fluente voce por favor
me avise.
Fernando Silveira - cliente M/Brazil inscrito em 19/02/2008
São Roque -SP

----- Original Message ----From: Marcossilva
To: presidencia@intercambio.in
Sent: Thursday, May 08, 2008 8:49 PM
Subject: contato realizado...

Amigo Marcelo, gracas a sua ajuda ,parece que as coisas estao tomando rumo,recebi seu
e-mail e entrei em contato com o fabio pelo telefone e ja acertamos tudo,nos
encontraremos em te puke,viajo amanha as 7:00 e chego as 12:00, onde ja vou trabalhar
por alguns dias,ja com acomodacao e depois vamos para bleiheim onde eles vao correr
para agilizar o meu visto que vai ate o dia 29/05 como voce sabe,o fabio falou que tem
que ir logo na imigracao senao complica,se tudo der certo nao vou ter mais
sustos,espero que tudo corra bem,obrigado mais uma vez Marcelo assim que tiver novas
eu te escrevo,ou se precisar de algo urgente.Marcos Silva.

Sent: Friday, May 02, 2008 11:01 AM
Subject: Nova Zelandia

Ola Marcelo, sou o Antonio Hamilton da Costa Junior...ja estou aki com o grande silvio
desde Marco e esta tudo bem.

Ate mais

Hamilton JUNIOR

_________________________________________
Sent: Friday, April 25, 2008 5:56 PM
Subject: Sobre o suporte aqui em NZ

Boa tarde,tudo bem!!??
Estou aqui na NZ e esta tudo bem.Silvio,que e a pessoa que da o suporte aqui pediu
para enviar um e-mail informando que ele me ajudou e que ja estou trabalhando.Ele
disse que era pra falar com Marcelo,mas nao encontrei o email dele por esta razao
enviei pra vc.
Desde ja obrigado!!!
Jilson Reis

Sent: Saturday, April 12, 2008 9:35 AM
Subject: trabalho

Londrina, 12 de abril de 2008.
Oi, Marcelo!
Vc mandou pra mim um site pra trabalhar em varios paises, pois sou seu cliente e vc
ja me indicou pra trabalhar na Nova Zelandia como agricultor nos campos da fruta kiwi,
entrao vc entregou o nome da Lesith pra entrar na Nova Zelandia como
estudante.Gracas a Deus deu tudo certo.Voltei pro Brasil pra me casar com uma
portuguesa, pois ela estava de passagem de volta pra Inglaterra no inicio deste ano de

2008 pra retornar ao trabalho de process controller numa fabrica de frango. Infelizmente
a imigracao inglesa negou o visto de entrada de marido pro Reino Unido e tive que fazer
apelacao pro tribunal ingles e estou aguardando resposta......
Estamos pensando ir pra Irlanda pra estabelecer la, entretanto, fiquei sabendo que eles
nao dao o visto de marido na entrada da imigracao do aeroporto e terei de entrar como
turista ou como estudante e entao la dentro estender o visto de estabelecimento
la.Talvez vc conheca alguem que mora em Dublin que possa contratar estes servicos de
escola como a Lesith na Nova Zelandia e tenha conhecimento de empregos por la. A
minha esposa tem cursos de controle de qualidade de alimento e estar acostumada a
trabalhar em fabricas de alimentos.Qualquer coisa que vc tiver me informe. Obrigado
pela atencao,

Marcos Thadeu Cobra= Londrina-pr
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Sent: Thursday, April 03, 2008 2:31 PM
Subject: Nova Zelandia

olá, Marcelo tudo bem !!! aqui quem esta falando é o Rafael...estou lhe enviando esse email para lhe informar que ocorreu tudo bem na viagem e na imigracão cheguei aqui em

Nova Zelandia as 5:30 da manha. valeu mesmo Marcelo pela ajuda cara foi fundamental
!!! agora espero que me passe um e-mail com os contatos daqui!!! fiquem com DEUS
todos ae e os que pensam em vir para cá!!!! Thank you
rafael akira

----- Original Message ----ALEXANDRE- RIO DE JANEIRO
Sent: Monday, March 10, 2008 1:49 PM
Subject: Re: Fw: mais um cliente M/Brazil na nova zelandia

ola marcelo, ola milena
td bem? cheguei em NZ ha cerca de 1 hora atras. no meu relogio sao 13:30, mas aqui eh
5:30h. mas por enquanto esta td bem...passei tranquilamente pela
emigracao...perguntaram onde eu iria ficar (mostrei a reserva em albergue) e depois
questionou sobre o restante do tempo, onde informei que iria conhecer o restante do
pais. tambem declarei que havia trazido um tenis o qual eu havia usado em uma
chacara, eles fizeram uma assepcia, empacotaram e liberarm sem problema.
vou aproveitar estes dias iniciais para fazer um tour, mas gostaria de entrar em contato
com o agente para ja darmos entrada nos documentos necessarios ao work permit e
irmos acertando o local...enquanto "mato o tempo" por aqui! agora aguardo suas
instrucoes ok? tento acessar novamente o email mais tarde.
Ah milena, muito obrigado pelo auxilio, mas vou te pedir mais um favor: confirme com
o marcelo o recebimento deste email para me repassar as informacoes acima, t'a bom? e
obrigado novamente!
grande abraco
alexandre

mais um cliente M/Brazil na nova zelandia

----- Original Message ----From: ANTONIO HAMILTON DA COSTA JUNIOR
Cc: diretoria@mbrazil.com.br

Sent: Monday, March 10, 2008 1:21 AM
Subject: Re: nosso contato na nova zelandia

Ola Marcelo, finalmente cheguei ao destino. Nova Zelandia e linda. Auckland e
demais!!!!! Gracas as suas instrucoes eu pude entrar facinho....a emigracao nem olhou
minha bagagem ...heehheheheh foram 15 min e pronto...la estava eu em Auckland..livre
para voar....Cheguei domingo as 6 da manha....agora aguardo suas instrucoes para onde
devo ir comecar a trabalhar....hehehehh...muito obrigado por tudo....fico no aguardo do
restante....thank you!!!
Hamilton Junior

To: diretoria@mbrazil.com.br
Sent: Sunday, March 02, 2008 7:13 AM
Subject: Re: Cheguei bem na NZ

Iae Marceloooo....td blz?!?!
Recebestes meu e-mail contando a historia da viagem e tudo mais?!?!?! Se nao, da um
tok q eu mando denovo!!!
Ae sor. (Denis) por aqui tudo blz!!! Auckland e uma cidade bem legal, cheia de Japas e
com muuuuuiiiitaaasss lombas pro cara subir....estou cansadao de ficar andando pra la e
pra ca!!!! hehehehe....mas estou fazendo passeios legais e conhecendo uma pa de
gente....Chilenas, Asiaticas, Inglesas, Francesas, BRASILEIRAS, vejam so uma
Israelense (acredita?).....tentou me vender o carro dela (e nao e sacanagem) ela esta aqui
a 4 meses e agora esta voltando pra casa, por isso esta vendendo uma VAN q utilizou
durante o tempo q esteve aqui!!! hehehehe
E bem dificil falar com o pessoal local, eles nao abrem a boca pra falar e os que abrem
tem um sotaque muito forte, eu nao entendo muito bem, mas os turistas q falam
ingles!!!! BAH TCHE esses parecem ate gauderios falando!!!!!
hsUAHSUahsuAHSUahsuAHSUH

Eras isso pessoal!!!! Sor. vc e o cara!!!!! MUITO OBRIGADO POR TUDO Q ME
ENSINASTE, GRANDE ABRACO DO SEU MELHOR E MAIS MODESTO ALUNO
HENRIQUE......rrsrsrsrsrssrsrsrsrsrsrsrsrrrsrsrsrsrsrsrsrs
Valeu

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

To: diretoria@mbrazil.com.br
Sent: Friday, February 29, 2008 4:00 AM
Subject: Re: Cheguei bem na NZ

Ola Marcelo
Ja estou me sentindo em casa aqui em NZ, tentei lhe mandar um e-mail mais cedo mas
quando cliquei em "enviar" o site expirou....azarildo, heheh!!!
Cheguei bem aqui em NZ, a viagem de porto alegre para argentina foi rapida (minha
primeira viiagem de aviao, rsrsrs). Sai de porto as 10h e cheguei na argentina + ou 12:30, depois o voo para NZ so saiu a 1:45 DA MANHA !!!!!!!!!!! 13h bem cansativas
no aeroporto!!!! Mas conheci neste primeiro voo 5 brazucas 2 caras e 3 meninas, uma
delas estava vindo pra NZ tb, o resto para Sydnei....nos separamos durante o segundo
voo e nao vi mais eles depois disso!!!
Durante a segunda viagem tudo dentro do planejado, dormi bastante conheci outros 2
brasileiros, trocamos ideias e experiencias, um deles ja mora em sydnei a 10 meses e o
outro estava vindo pra NZ tentar a sorte, como eu...Quando chegamos no aeroporto, eu
fui o UNICO brazuca a ir para a tal entrevista, estava catando minha mala e um Cop
veio e pedio para ver meu passaport, fez umas perguntas, mandou eu pegar minha mala,
e me encaminhou para a tal "entrevista".....chegando la um cachorro me farejou e eu fui
encaminhado a uma mesa. UmA policial ficou me perguntando um monte de coisas,
revistou TODINHA a minha bagagem e chamou outro cara!!!
Perguntas q Fizerame resposta q dei:
Oq vc veio fazer aqui? Ferias
Oq vc faz no brasil? estudo e trabalho
Oq vc estuda? Faculdade de direito
Onde trabalha? No escritorio do meu pai
Osei pai faz? Ele e advogado
No q e como vc ajuda ele? (ESSA FOI FODA) Eu disse q era estudante de direito
denovo e ficou por isso mesmo!!!
Quem esta pagando essa viagem? Meu pai
Onde vc vai ficar enquanto estiver aqui? 5 dias num albergue em auckland e depois voi
viajar pelo pais!
Onde pensa em ir? Algumas praias e quero visitar Queenstown
Oq vai fazer em Queenstown? Traking (caminhadas pelas trilhar)
Vc j apensou em trabalhar aqui? Nao
Colher algumas frutas? Nao
Vc usa drogas? Maconha, Cocaina, Eroina? NAO
Vc tem drogas em sua bagagem? NAO
Podomos revistar vc? Sim, claro! (eles nao me revistram)

VC REALMENTE NAO TEM DROGAS? NAO, NAO USO DROGAS!!!
Quanto dinehiro tens? 1000 dolares americanos em dinheiro e mais 3000 no cartao
Podemos ver a grana? Sim
Vou contar ok? Sim 100, 200, 300....ok
Ok rapaz...pode ir aproveitar suas ferias!!!
UHUUUUUUU....Q ALIVIOOOOOOO
Parece um filme de terror, mas eu tentei ser bem natural...encarnei meu personagem e
fui simpatico, educado e tranquilo!!! No fim eles me levaram ate a saida das salas de
entrevista e deram sorrizinhos !!!! aushauhsuahsuahsuahs foi uma boa experiencia!!!!

Bem, depois de tudo isso, peguei um taxi fui para o albergue, comi, tirei algumas fotos
dei umas voltas e agora ja estou ate acostumado em ver tantos chineses, coreanos e
japoneses por aqui...eles dominam o comercio, mercados, as ruas, para todo o lugar q vc
olha tem gente com o olho puxado!!! MAS BRAZUCAS EU AINDA NAO VI
NENHUM!!! So vi uma menina com a camisa do brasil e o mapa do rio grande do
sul....mas ela estava em baixo de uma passarela e eu em cima!!!! AZARILDO
DENOVO!!!!

Ok pessoal, muito obrigado a todos da mbrazil principalmente meu professor de ingles
DENIS esse cara e o cara.....Valeu memso!!!
Mantenhamos contato!!!
Abraco, Henrique
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VAGA DE BABÁ NA INGLATERRA EM CASA DE EX-CLIENTE DA MBRAZIL
To: diretoria@mbrazil.com.br
Sent: Saturday, January 26, 2008 11:28 AM
Subject: procuro aupair

Ola Marcelo!!!
Em 2001 fui para a Inglaterra com a ajuda de vocês,foi um experiência fantástica.Hoje
sou casada e meu marido têm a guarda de seus 2 filhos ,8 e 10 anos.Então eu penssei
como seria bom poder vivenciar essa experiência de outro lado,trazendo alguém para
cá!
Não se há essa possibilidade ou se vocês também oferecem esse serviço,mas se possível
gostaria de receber alguma orientação.
Ficarei muito grata se você puder me retornar com alguma informação!
Edna Joselis Pirmann

______________________________________________________

___________________________
Novo depoimento Nova Zelandia
----- Original Message ----From: Fabio Leal
To: diretoria@mbrazil.com.br
Sent: Tuesday, January 29, 2008 8:29 AM
Subject: trabalho

Marcelo,

Boa noite!!! Tudo bem?
Estou em Blenheim com o Silvio, ja trabalhando amanha. Vou comecar aqui e devo
manter contato com o sr Eduardo para ver o que ele teria para oferecer pois como falei
com o Silvio, estou acostumado a trabalhar pesado. E so me pagar certo e quanto acho
que vale!!!!
Vamos mantendo contato e desde ja agradeco,

Fabio Bitti Leal
Vitória -ES
______________________________________________________________________
_________

Sent: Thursday, December 06, 2007 3:58 PM
Subject: Depoimento!!!

Estive no escritório da Franquia da M/Brazil em Campinas, conversei com o Sr.
Emerson buscando emprego no exterior para aprimorar o meu inglês, fui aprovado em
Junho/07 para trabalhar nas fazendas da Nova Zelândia, embarquei em Agosto/07,
porém chegando lá o setor de imigração não permitiu a minha entrada, sendo assim tive
que regressar ao Brasil e fiquei aguardando que a M/Brazil me recolocasse em outro
programa.
Em Novembro/07 me ligaram de Dubai onde fiz uma entrevista por telefone em inglês,
fui aprovado e recebi em seguida o contrato de trabalho por email, tive que assinar
scanear e enviar de volta por email, na semana seguinte veio a cópia do meu visto na
imigração de Dubai. Eles enviaram também um comunicado sobre a passagem aérea
que eles pagaram .
Embarco no dia 07/12/07.
Alexandre Pires - Campinas

----- Original Message ----From: Mariaodimisa
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Wednesday, November 07, 2007 6:18 AM
Subject: maria na frança

OLa Marcelo,
Perdoe-me nao te mandar noticia, mais esta tudo bem comigo. Estou trabalhando oito
horas de segunda a sexta em menagem, numa padaria ja consigo dominar o frances,
ganho o salario de 1200 euros por mes, antes de me casar pagava 200 euros pela
moradia juntos com brasileiros, hoje estou casada com Europeu, moro em Paris. Ja
posso dizer que durante estes oito meses que estou aqui, ja me sinto em casa. Antes de
mais nada nunca esquecerei de AGRADECER A DEUS E VOCE. E continue abrindo
as portas pra os brasileiros que tem este sonhos de vir trabalhar na Europa.
Um Grande Abraço desta sua Amiga,
Maria Odimisia Paulino

----- Original Message ----From: "Alinemarcato"
<alinemarcato@passaporte.org>
To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Tuesday, July 24, 2007 6:07 PM
Subject: Re: Chegada!!!

> Ola Marcelo!!!
>
> Gracas a Deus chegamos na Nova zelandia foi tudo muito tranquilo nao ficamos
> nem 5 minutos na imigracao eles so pediram os passaporte e apresentei as
> reservas da escola e seguro saude. Perguntaram apenas o que estavamos
> fazendo no pais. estamos aguardando um contato seu.
>
> Abracos Aline e Marcos Ariozi
Jundiai-SP

Sent: Thursday, June 14, 2007 8:13 PM
Subject: vou pra te puke

Marcelo,
Tudo bem ?
Tou aqui na NZ!!!!
Estou em Auckland desde ontem,j'a liguei pro Fernando em Te Puke, e vou pra l'a
amanha.
Minha passagem na imigracao foi tranquila,NAO PERGUNTARAM NADA!
Espero que DEus ainda continue me ajudando!
Aqui est'a muito frio.
Abraco.
Gian Carlo- Fortaleza

----- Original Message ----From: Roberto Franco
To: tripulantes@hotmail.com
Sent: Friday, June 15, 2007 4:55 PM
Subject: M/Brasil......

Ola Marcelo...ha cinco anos atrás contratei seus serviços e fui para Miami e fui bastante
feliz por la, depois disso ja fui diversas vezes como nanny para diversos lugares nos
USA.
Agora to querendo MUITO ir pra mais precisamente para , entao se vc tiver algo por la
por favor me contacte e discutiremos o preco.
meu nome e Roberto com certeza nao vai se lembrar de mim, mas nunca me esqueci de
vc pois foi por seu intermedio que eu fui pela primeira vez para
Grato
roberto-y-s-fr@hotmail.com

-------Mensagem original------De: diretoria@crew.com.br
Data: 05/25/07 18:07:09
Para: Ana Paula
Assunto: Re: Re: convocação ROYAL CARIBBEAN
AVALIAÇÃO DA M/BRAZILdata: 28/05/07
nome do cliente/agenciado: Ana Paula Xavier
cidade /estado: Balneário Camboriú
Tel 47 3056 8804
Programa de Intercâmbio escolhido : Cruzeiro
Aprovado por qual empresa / cargo/salário : Royal Caribbean - carga a definir
Tempo de agenciamento :
Comentário sobre a assessoria que recebeu até ser aprovado:
todas as informações solicitadas foram informadas

Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo:
indispensável atenção para auxílio da entrevista

Mais uma cliente da M/Brazil na Europa .
Este é um breve relatório da assessoria que prestamos para essa cliente :
1- Ela fora aprovada para ser Babá para uma família na Inglaterra ;
2- Por levar documentos e coisas SEM A AUTORIZAÇÃO da M/Brazil , ela fora
impedida de entrar no país;
3- Retornou á Roma e apartir daí ela me ligava a cobrar no meu celular pedindo uma
nova família na Europa ;
4- imediatamente conseguimos que ela fosse para um apartamento de uma cliente nossa
na França e lá ser entrevistada por uma família ;
5- por não falar nada de Francês nem Espanhol nem Inglês , a família não a aprovou;
6- Orientei-a para ir até Paris e me ligar a cobrar para receber orientações. Foram mais
de 50 ligações a cobrar no meu celular até eu resolver o caso.
7- Conseguimos uma família que fala Português em Nice que a aprovou , mas ela nao
tinha dinheiro para viajar para a cidade da família ;
8- a M/Brazil imediatamente fez uma transferência bancária e ela viajou.

A M/Brazil há 9 anos tem o maior carinho e responsabilidade com seus agenciados .
Marcelo Toledo
diretor

----- Original Message ----From: Mariaodimisa
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Thursday, May 17, 2007 5:28 AM
Subject: Maria na Franca

Ola Marcelo,

Estou de comunicando que estou muito bem com esta familia, minha tarefa deixar a
crianca na creche as 8:20 da manha e busca-la as 17:00 horas. Os pais maravilhosos
comigo, estou estudando idioma Frances. Marcelo so tenho que PARABENIZA-LA sua
agencia MBRAZIL. e ao mesmo tempo aconselhar para as mocas que querem vir para a
Europa, que nao venha sem se gerenciada.pois pode acontecer varios emprevisto e com
certeza agencia lhe dara toda corbertura no que for preciso. EXPERIENCIA PROPRIA
OK.
Maria Odimisa Paulino
Fortaleza/Ceara
mariaodimisa@passaporte.org

telefone no Brasil da família para voce confirmar a história que teve um começo muito
difícil e um final feliz = 85 3469-7910

vaga urgente na Inglaterra .........

Ex-cliente da M/Brazil morando em Londres há 6 anos , casou-se e agora vai contratar
uma Babá para ela .
Para ter acesso a essa família e outras vagas , deposite hoje nossa taxa de agenciamento
.
Informações

11-4521-4090 até 20h ou 9643-6096 até 23h

Boa viagem!!

Irany Ullman de 62 anos de idade , após passar 8 anos nos Estados Unidos , está no
Brasil e já pensa em voltar á América com a M/Brazil .
Ligue para ela para perguntar como foi a experiência dela em cuidar de idosos no
exterior e toda a qualidade do nosso agenciamento.
tel - 51- 3334-0712

To: marcelo@passaporte.org
Sent: Wednesday, April 25, 2007 6:45 PM
Subject: Chegada em Nova Zelândia

Olá meu grande amigo Marcelo, tudo bem com você cara?
Estou lhe escrevendo para dizer que cheguei super bem em Nova Zelândia, a passagem
pela imigracào foi a melhor que poderia existir, foram a penas 2 minutos, nao
questionaram nada impressionante, foi d +++++.
Estou muito contente aqui, ja fiz várias amizades as pessoas de Nova zelândia sao muito
educadas, gentis, ETC.
Acho que no inicio da semana que vem ja vou para o trabalho nao vejo a hora de
comesar a trabalhar.
No mais está tudo ok.
Agradeco de coracao tudo oque fez por min, em breve darei mais noticias.
Abracos de seu amigo Ligeirinho.

----- Original Message ----From: "Abigail "
To: <info@mbrazil.com.br>
Sent: Tuesday, November 21, 2006 6:18 PM
Subject: RE: teste

> Ola Marcelo!!
> Preciso de uma au-pair na verdade alguem que queira fazer parte da nossa
> familia, em tres semanas e gostaria de alguem que ja estivesse em londres.
> Pra cuidar da minha filhinha de cinco anos,e ajudar com as coisas de casa.
> A routina seria das 8 arrumar ela pra ir a escola,ela comeca as 8:45 e pegar
> ela as 3:10 e ficar com ela ate as 6:30 entre esse periodo levar pra fazer
> atividades(danca,musica,kumon)banho e janta ate o Martin chegar do
> trabalho.Nao mais que 30horas por semana.
> Finais de semana livre se eu precisar dela pagarei extra.
> Estou pagando 50 libras mais o passe de onibus pra semana,e pago 4 semanas
> de ferias tambem com tanto que sejam tiradas junto com as minhas , acesso a
> internet , tem a possibilidade de extra se a pessoa estiver interessada.
> Moramos a 10 min de wimbledon.

> Se precisa de mais informacoes meu tel e
> casa 02086xxxxxxxxxxxxx
> celular 07723xxxxxxxx
>
> Um forte abraco
> Abbey
>
>>

----- Original Message ----From: "Mirian Pitz" <mirrien@hotmail.com>
To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Monday, October 30, 2006 8:07 AM
Subject: novidades da Alemanha!

> Ola Marcelo,
> Bom mando noticias da Alemanha...
> por aqui esta tudo otimo!
> desculpe nao ter mandado mais noticias mais minha vida aqui esta uma
> correria!
> Bom o motivo que lhe escrevo tambem e o seguinte
> em fevereiro acabo meu ano de au pair!
> e gostaria de ano que vem...fazer um ano de au pair nos EUA ou algum pais de
> linga inglesa!
> Vc tem como me por em contato com agencias de au pair desses paises?
> Vc tem programa de au pair na Australia ou Noav Zelandia?
> eu gostaria de passar um ano em um desses paises...como Au pair ou outra
> forma de intercambio!
> Volto pro Brasil em fevereiro..e gostaria de viajar novamente em julho! pois
> ai terei um tempo para me preparar...com relacao a lingua!
> Bom aguardo informacoes!
>
> PS: nao tenho mais acesso a minha conta do passaporte!
> por isso lhe escrevo do meu e-mail pessoal!
>
> Um abraco Mirian Pitz

David Kojoroski - trabalhando legalmente nos Estados Unidos com o visto H2B há
quase 1 ano - tel 11- 6335-3796

Sent: Wednesday, September 27, 2006 2:49 PM
Subject: ola Marcelo , ja estou em Auckland...

ola Marcelo ,
cheguei hoje (28/09/06) na Nova Zelandia em Auckland e pretendo ficar aqui de 3 a 7
dias e depois , se for possivel , ir para uma fazenda para trabalhar.
posso dizer que gostei muito da cidade (realmente muito bonita e bem estruturada) se
for possivel e tiver alguma prosposta de trabalho para Auckland , por favor avisar pois
me parece ser uma cidade muito boa para trabalhar.
em todo caso , se tiver uma fazenda que seja mais interessante que as demais e estiver
contatando por favor indica-la.
gostaria de agradecer todo o apoio e ajuda recebida.
atenciosamente
Karl H. Neubauer

Sent: Saturday, July 08, 2006 4:25 AM

Marcelo,
Boa noite!
Aqui jah passa das 10:30 da noite de sabado, tive que sair correndo quando estava
digitando o outr e-mail, pois estava procurando gente para trabalhar, estamos em
falta!hehehehehehe bom pra nois que temos trabalho a roda para fazer e ganhar dindin
....
Voltamos a falar sobre negocios, vc vai enviar um e-mail para a Vanessa e Leuzi?Estou
dando toda assistencia possivel para eles, peguei eles no backpckers e jah coloquei eles
na casa do NANDA, nao tinha vaga, mas sabe como eh Brazileiro ou seja EU falei com
NANDA que eles nao tinha mais dinheiro guardado e entao ele colocou-os em sua outra
casa, mas o mesmo estava reservado para outro casal, amanha eles jah comecam a
trabalhar, deixei-os em sua nova casa e com tudo certo ( CASA/ TRABALHO/
COMIDA e novos AMIGOS ), espero nao estar comentendo algum erro e tratarmos as
coisas como elas devem ser, como vinha dizendo amanha vou voltar na casa deles para
leva-los ao supermercado e tambem vou agilizar a entrada no visto de trabalho para
eles.
"Bom como pode ver acima estou sendo bem hospitaleiro e estou tentando amenizar o
contratempo que tiveram, conforme e-mail que eu li"
Aguardo breve retorno para que possamos finalizar a nossa conversa, pois como voce
mesmo sabe aqui tempo eh dinheiro.
Ah!Nao como esta sendo o esquema do pessoal vir para ka, mas caso vc queira que eu
recepcione ou faca a mesma coisa para as demais pessoas, tem que me avisar com
antecedencia para que posso providenciar acomodacao + em conta e agendar o meu dia,
nao posso ficar dando "vacilo" com o NANDA eh uma pessoa muito exepcional.
Finalizando por aqui retorno a dizer que aguardo breve retorno para combinarmos as
coisas, podemos marcar um horario para nos encontrarmos no messenger ( passe o seu
endereco eletronico para que eu possa te adicionar ) e conversamos melhor ou caso vc

queira me ligar para conversarmos vc tem o telefone do NANDA eh soh pedir para falar
comigo, mas nao pode ser pela manha aqui, pois eh muita correria, muita gente para
pegar material e ter que dar atencao, podemos nos falar a noite ( aqui ).
Bom noite e espero que possamos entrar em um belo acordo, pois preciso trazer a minha
esposa o mais breve possivel.( SAUDADES DELA!)
Atenciosamente,
Leandro Gomes
Nova Zelandia

----- Original Message ----From: "Vanessa Duque"

To: <tripulantes@hotmail.com>
Sent: Tuesday, July 04, 2006 5:00 PM
Subject: Chegamos

> OI Marcelo,
> Chegamos ontem aqui em NOva Zelandia...foi tudo bem na imigracao...e ja
> estamos no hotel...estamos um pouco tonto ainda mesmo depois de 14 horas de
> sono....nao consigo fazer ligacao daq...a cobrar....manda nossas cordenadas
> pois pretendemos ficar aq no hotel so mais hoj...queremos partir para
> fazenda amanha pois ja estamos na quarta feira aqui...espero sua resposta e
> se puder ligar para nos aqui no hotel melhor para nos....como aqui as coisas
> sao caras ...meu deus...
> Beijao e espero sua resposta
> Vanessa e Leuzi
Presidente Epitácio-SP

----- Original Message ----From: "Mariagaldino" <
To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Thursday, June 29, 2006 11:39 PM
Subject: maria ,mais informacoes

> ola ,marcelo !!
> como vai tudo ai ,bom eu estou bem ,
> estou trabalhando em te puke em backhouse .
> o trabalho aqui esta terminando ent`ao eu quero saber ,como posso fazer para
> ir para a AUSTRALIA,GOSTARIA QUE VC ME PASSA-SE TODAS
INFORMACOES SOBRE ESSE
> PAIS ,QUERO MUITO IR PARA LA ,VE O QUE VC PODE FAZER POR MIM
OK.

> AGUARDO NOTICIAS SUAS ,ABRACO .
> MARIA APRECIDA- Nova Zelandia
>

----- Original Message ----From: Leandropereira

Sent: Wednesday, June 21, 2006 5:37 PM
Subject: Estou na Nova Zelandia!

Marcelo,
Bom dia! ( Aki )
Cheguei bem aqui na Nova Zelandia, hoje 22/06/2006 as 05:00 da manha, mas so
consegui sair do aeroporto as 09:30, o meu voo veio com aproximadamente us 40
brasileiros e a imigracao esta barrando varios, os que acham que por aqui ficarao e
gracas a DEUS eu fui um deles, mas ta valendo, estou aqui dentro, porem estou com
visto de 01 mes e alguns dias que foi o periodo da minha passagem, agora fico no
aguardo do proximo passo.

Atenciosamente,
Leandro Gomes -ex- Funcionario da Rede Bandeirantes de Televisão
Sao Paulo-SP

----- Original Message ----From: Jefersonrique
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Wednesday, June 21, 2006 1:05 AM
Subject: Contatos na Nova Zelandia

Ola Marcelo!!! Tudo bem por ai??/ eu to aqui na Nova Zelandia morando na cidade de
Mount Maunganui e trabalhando em Te Puke... ....
eu quero q vc me passe mais contatos de empregos aqui da nova
zelandia...URGENTE..............
TB PRECISAVA Q VC PASSASE MAIS CONTATOS COM PESSOAS Q VIERAM
PELA MBRAZIL E ESTAO AQUI TRABALHANDO.....

FALA COM O PESSOAL DESSAS PACKHOUSES....EU JA PEGUEI MEU swp
WORK PERMIT E TB MEU IRD E JA TENHO CONTA NO BANCO............
OBRIGADO POR TUDO ATÉ AGORA !!

----- Original Message ----From: Luiscesar
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Wednesday, June 14, 2006 8:03 PM
Subject: Chegamos...

Marcelo, como vai?
Ja estamos aqui na Nova Zelandia. Deu um pouco de trabalho na imigracao, mas tudo
bem. Foram quatro horas de espera. Estamos hospedados em hotel e estamos
aguardando a confirmacao para irmos ate Te Puke, na fazenda de kiwi. Pode mandar por
email, que descobrimos uma lan house aqui e estamos utilizando-a para manter contato.
Fico no aguardo de informacoes. Obrigado e, ateh agora, desculpa por ter desconfiado
de ti. Abracos.
Luis Cesar e Luis Fernando da Fonseca
Cambuí-MG

----- Original Message ----From: "Jeffersonmariano"
To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Friday, June 02, 2006 6:35 PM
Subject: ;; JA cheguei!!!!! marcelo mariano!!

> OI marcelo tudo bem?? BOM eu ja cheguei na novazelandia e estou no hotel
> esperando a sua resposta,, quem escreve e o jefferson marcelo de sao paulo
> por favor entre em contato rapido com os empregadores das fazendas, nao
> quero ficar parado muito tempo ,porque aqui e muito cara as coisas,, estou
> pronto pr trabalhar,, pode ser a noite ou de dia,, prefiro a noite porque se
> ganha mais ,, estou no hotel que vc me indicou,, princeton hotel...aguardo o
> retorno,, ciao ciao!!!!

----- Original Message ----From: Muniramin
To: mt@marcelotoledo.com.br
Sent: Saturday, June 03, 2006 3:31 PM
Subject: Re:

MARCELO OLA EU ESTOU EM AUCKLAND DEU TUDO CERTO EU ESTOU
INDO PRA QUEENSTOWN DEPOIS DE AMANHA EU QUERIA SABER SOBRE
A VAGA NO HOTEL
Munir - Porto Alegre-RS

Ola Marcelo / Regiane,
Ja estou aqui na NOVA ZELANDIA - AUCKLAND, cheguei na sexta-feira dia 02. a
viagem foi boa e tudo tranquilo, tambem na imigracao.
Estou aguardando suas intrucoes para seguir para fazenda.
E essa semana vou comprar um celular aqui tbem, dai depois te passo o numero.

Um grande abraco,
PLinio NOnato.

----- Original Message ----From: Jefersonrique
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Monday, June 05, 2006 8:38 PM
Subject: Chegada na NZ

Ola marcelo! Desculpa pela demora, cheguei bem aqui em Auckland na NZ. Na
imigracao so foram 5 minutos. Me manda ai contatos das fazendas pois a semana q vem
quero sair de Auckland. To pensando em ir pra Te Puke ou Blenhein.
Aguardo, ate mais.

--- Original Message ----From: Fabioricardo
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Wednesday, June 07, 2006 6:10 PM
Subject: nova zelandia

Marcelo ja estou aqui na Nova Zelandia e hosp.no albergue,tive que ter muita paciencia
na imigracao foram 5 horas de espera, e o que me ajudou foi a matricula na escola de
ingles consegui o visto de estudante,mas fora esta espera gracas a Deus esta tudo bem.
Fico aguardando seu contado agora sobre as fazendas quero primeiro ver os horarios das
aulas para depois definir o trabalho , ok!
Um abraco.

----- Original Message ----From: Wesleycarvalho
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Sunday, June 04, 2006 7:57 PM
Subject: Chegada em Auckand

Fala campeao, cheguei bem em Auckand, na imigracao foi um pouco demorado mais
consegui numa boa. Meu unico problema foi minha bagagem. A empresa aeria
extraviou-a, fui reenbolcado( ss ) com NZ$100,00, mas acredito que quinta-feira eles
me entregarao aqui no hotel. No mais ta tudo beleza, estou aguardando voce.....beleza?
Desculpe alguns erros, o computador que estou nao esta muito bom!!!

Aquele abraco ( ss)
Wesley Carvalho
ITU-SP
05-06-2006

Sent: Monday, May 29, 2006 6:23 PM
Subject: Cheguei

Ola amigo Marcelo Toledo e amiga Regiane, cheguei em New Zeland.
Ate agora nao encontrei nenhum brasileiro, comprei um notbook e instalei o Global
Link para me ajudar no arranhamento do ingles.
Estou frequentando a escola ate receber instrucoes suas ok.
Comprei um celular .
Estou aguardado a sua resposta.
Creio que a minha Mae ja ligou para voce, eu avisei a ela assim que cheguei.
Correu tudo bem, eu fiz exatamente o que voce me mandou.
Nada de exagero da bagagem e seguranca nas respostas (olho no olho), encarnei um
verdadeiro turista em ferias.
Os Neozelandeses sao muito educados e receptivos com nos estrangeiros.
Ok, amigo eu aguardarei o seu retorno.
Abracos
Volnei Ismar Barros

----- Original Message ----From: Mariagaldino
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Sunday, May 28, 2006 4:22 PM
Subject: j'a chegue!!! EM NOVA ZELANDIA

ola ,marcelo.
bom cheguei bem aqui em nova zelandia,voo tranquilo,s'o atrasou uma 2 horas de
buenos aires ate aqui ,mas tudo bem,
BOM ESTOU AGUARDANDO INSTRUCOES PARA IRA A FAZENDA OK
ABRACO,, MARIA

----- Original Message ----From: Larissacosta
To: diretoria
Cc: regiane
Sent: Sunday, May 28, 2006 1:26 PM
Subject: cheguei em londres

Oi Marcelo,
Cheguei bem nessa terrinha fria....
Demorei a escrever pq fui para Espanha com minha familia inglesa, e ate hoje nao parei
em casa.
Londres e uma cidade fantastica e frenetica, meio louca...mas ok..
Obrigada por toda a forca, fui premiada com uma familia jovem, e que adora viajar,
qualquer problema comunico com vcs..
Um grande abraco para Regiane, obrigada pela paciencia....e a Mbrazil como sempre
surpreendedno.....
See you soon......
Larissa Costa
Au pair in London

OI Marcelo!!!
Estou muito bem.. depois de tanta espera...consegui! A familia eh simplismente
fantastica! Nos primeiros dias tive alguns probleminhas, mas ja foi tudo resolvido!
Cheguei aki dia 05/06 e ja me sinto em casa... e eles me tratam super bem!
Tenho fotos sim... entre no meu site: http://spaces.msn.com/members/monizespezia
Vou comecar a estudar em setembro! E o lugar eh super legal!
Ateh mais!!!
Monize
PS:Vc sabe de outras brasileiras que estao vindo para a regiao de Surrey?

From: "Luciane Kühl"
To: "MBrazil" <info@passaporte.org>
Sent:: Friday, December 21, 2001 8:30 PM
Subject: Escolhi a família!!!

Olá Israel, Marcelo e Ro!
Enfim vão se ver livre de mim!!! Fechei com uma família dos EUA mesmo esta
semana. É a mesma família que eu havia escolhido em setembro, antes do atentado
terrorista!
Acho que para a Australia iria ainda demorar um pouco para conseguir uma família. A
propósito, a família da Veruska não me escreveu mais. Acho que devem ter escolhido
outra pessoa, ou deixaram para mais tarde. Decidi então ir de uma vez, já que gostei
bastate desta família mesmo e não posso ficar mais tempo parada. É uma família de
Great Falls, perto de Washington, do Dave e Julie Bacino. Eles também queriam entrar
em contato com vocês, mas não sei se conseguiram. As dúvidas eu nem sei se lembro de
todas para perguntar, mas vamos lá:
- Israel, não esquece de cobrar do pessoal a minha carteira do albergue da Juventude.
Vou estar viajando até o dia 06 de janeiro e vou embarcar no dia 15/01. Bom, no
momento não me lembro de mais perguntas, mas qualquer coisa eu ligo para vocês.
Luciane

-------------------------------------------------------------------------------Sent:: Thursday, November 29, 2001 2:35 PM
Subject: I need au-pair urgent,please help me.
Ola Marcelo como esta? tudo bem com voce?Marcelo eu sou a Maria que voce enviou
para o Alaska e depois fui para California em Sao Francisco , e agora estou em Los
Angeles. Estou em uma outra familia maravilhosa desta vez vou sair da familia porque
vou casar agora em janeiro e a familia esta precisando de uma pessoa para colocar no
meu lugar urgente,pois eles querem que eu treine a nova au-pair.Eles pagam $200 por
semana e pagam a passagem tambem,e para cuidar de um meneino the 6 anos o Carter
que frenquenta escola e um menino de 1 ano Logan eles sao super amaveis, obedientes
etc... Eles querem uma pessoa que realmente goste de criancas e que tenha boa
referencia,eles moram em um bairro super tranquilo perto de Hollywood.Por favor
Marcelo mande candidatas o mais rapido possivel e de preferencia se voce tiver alguem
que ja esta aqui no USA e melhor.
Desde ja muito obrigado sua amiga
Maria

-------------------------------------------------------------------------------Sent:: Monday, November 26, 2001 9:48 AM
Olá Israel,
Tudo bem?
Como eu disse por telefone, estou acertando contrato com a família Kibodeaux,
de Houston - Texas. Eles vão enviar a passagem, e devo estar lá no dia 18/12/01, para
substituir outra garota brasileira - Goretti Athaide -, que deve voltar para o Brasil no dia
21/12.
O contrato de trabalho será por 3 meses, por isso se souber de alguma família que vá
precisar de alguém, depois desse período, por favor, me avise.
Um abraço,

Marcia Carnivali

-------------------------------------------------------------------------------To: <info@passaporte.org>
Sent:: Wednesday, November 21, 2001 8:34 AM
Hello Friends!!!!!!!!!!!Israel/Marcelo,
Tudo bem com voces? Espero que sim...eu estou muito bem aqui em Cardiff, so nao
estou melhor por causa do frio que e muito intenso fora de casa (na rua), comecei a
estudar a semana passada em uma escola do governo para estranjeiros, fiz um teste e
consegui eliminar 6 niveis...estou gostando muito...a professora e bastante eficiente, tem
uma boa didatica...bom, ja consegui fazer um tour basico pela cidade e achei e estou
achando a cidade muito bonita e agradavel...estou morando em um condominio muito
bonito ao lado do Porto de Cardiff, vejo bigs navios diariamente da minha janela...ah!
Detalhe importante estou me adaptando muito bem, a familia me trata muito bem e a
Celina tem 3 aninhos e muito inteligente, educada e esperta, nao me da o menor
trabalho...cuido tbem da limpeza da casa, mas como tudo aqui e automatico ou eletrico e
so apertar um botao e rapidinho tudo limpo...o apartamento e novo entao tudo fica mais
facil...fico por aqui com muita saudade de voces...
Fiquem com Deus,
Muito sucesso....
Muito obrigada por enquanto,
Kisses and Hugs a lot,
Vera.- Inglaterra

-------------------------------------------------------------------------------To: <info@passaporte.org>
Sent:: Saturday, November 17, 2001 2:42 PM
Subject: aupair
Hello Israel
Minha mae esta recebendo muitas ligacoes de familias americanas.
Ha um mes falei com voce e nao recebi nenhum email de familia da Cali fornia.Vou
ficar aqui ate dezembro pois o frio e impossivel.No natal vamos para Florida e la nao e
muito frio. Semana passada passamos o feriado na Virginia e visitamos 2 museus.A
familia e muito legal.Fomos de carro sao 5 horas de New jersey, estava um tempo
agradavel e quando cheguei aqui e sai do carro muito frio e vento. O que voce pode
fazer por mim,pois nao quero ficar aqui em janeiro.
Nao quero Sao Francisco pois la tem muito gay.Newport,LOs Angeles,San Diego,Santa
Ana,Santa Barbara,SantaMonica,Irvine,Laguna Beach,Huntington
Beach,Corona sao lugares legais. Please veja o que voce consegue para mim.
Ligo para voce no final da semana ou mande a resposta por email.
Thank you
Fabiana Leonel de Campos- New Jersey

-------------------------------------------------------------------------------From: "Hosana sousa"
Sent:: Monday, November 12, 2001 11:55 PM
Subject: Re: Agradecimento e satisfacao
Ola Marcelo
Ola Israel
Quero muito agradecer-lhes o apoio e a atencao de sua empresa. Fico muito feliz em
saber que posso contar com voces sempre. Marcelo/Israel muito obrigada pelas
propostas que recebi. Conversei com meus patroes e eles vao me levar com eles quando
mudarem, os problemas pessoais (deles) gracas a Deus foram resolvidos. Continuo
aguardando os contatos de pessoas aqui, como voce me prometeu. Agora estou mais
tranquila, sei que posso contar com voces quando precisar. Um grande abraco. Que
Deus lhes abencoe sempre.
Hosana.- ESTADOS UNIDOS

-------------------------------------------------------------------------------Sent:: Friday, October 05, 2001 8:50 AM
Subject: SUBSTITUIÇÃO - MILANO
À
M. BRAZIL
A/C MARCELO TOLEDO.
ASS. SUBSTITUIÇÃO
Aqui é Varlene Kuhn, estou na Itália há 01 ano, graças a tua empresa, estou muito muito
contente, precisamente na cidade de Meda, 20 minutos de Milano, com uma familia
Ítalo-americana formado por 4 pessoas, duas crianças e o casal, excelentes pessoas,
muito humanas e atenciosas. Estou muito triste porque tenho que deixá-las, pois me
afeiçoei muito a eles e a recíproca é verdadeira, mas tenho outros objetivos na vida.
Minha saída está prevista para 10 de dezembro 2001, não posso largá-los sem encontrar
uma substituta. Gostaria que, por favor, peça para suas cliente, que tenham interesse em
trabalhar na Itália, entrarem em contato comigo pelos telefones:
Salário: 250 milalira por semana.
Folga: Todos os sábados e 2 domingos por mês.
Nomes das crianças: Icely e Kevin
Nome dos Pais: Srs. Francesco e Melaine
A sra. Melais fala 4 idiomas, Inglês, Francês, Almão e Italiano
Descrição da Rotina:
Na casa da família eu tenho muita liberdade, passo o dia todo sozinha com as crianças,
levo elas no parque, etc, os pais passam o dia todo fora trabalhando e só chegam a noite,
cuido de toda a casa sem nenhuma dificuldade, tudo aqui é muito prático e fácil. Os pais
das crianças não são exigentes com as coisas na casa, o que eles precisam é de uma
pessoa que amem seus filhos e os tratem com muito carinho. As criança são um

encanto, muito educadas e carinhosas, o menino tem 3 anos e a mãe dele ensinou-lhe a
comer, vestir-se, calçar sapatos, fazer banho sozinho, ele faz quase tudo sozinho, apenas
fiscalizo se está bem. A menina tem quase 2 anos está no mesmo caminho do
irmaozinho. Mais detalhes posso falar por telefone ou e-mail.
Sou uma pessoa muito feliz aqui, porém, estou sem o meu marido e em dezembro volto
para minha casa.
Marcelo, te peço por favor, arrume uma pessoa para me substitui, não posso deixar as
crianças sem ninguém. A sra. Melaine gostaria que vc escrevesse para ela em inglês, de
tanto falar bem de vc e da M Brasil, ela ficou curiosa em conhecer melhor a tua
empresa.
Espero contar cam sua ajuda.
Um grande abraço.
Varlene Kuhn.

-------------------------------------------------------------------------------From: "carol-garcia"
To: <info@passaporte.org>
Sent:: Sunday, August 26, 2001 9:28 AM
Subject: Vaga em Londres
Oi Marcelo tudo bem ? bom eu estou aqui em Londres numa familia maravilhosa mais
preciso ser substituida por que tenho que voltar pro Brasil ( final de setembro / comeco
de outubro )por motivos pessoais quem estiver interessada
por favor me manda e -mail pra mim.
Grata
Carol- SP

-------------------------------------------------------------------------------From: <jeannemaylima
To: <info@passaporte.org>
Sent:: Saturday, August 11, 2001 2:23 PM
Subject: contato
Oi Marcelo...
Ja estou aqui nos EUA, com uma familia super legal, moro em NEWBURGH-NY, a
casa e grande, no meio de muito verde, a familia e demais.Tenho meu proprio quarto
lindo, a casa tem muito conforto e tenho um big car p/ levar as criancas p/ escola,
karate...Desculpe a falta de acentos, mas nao sei onde fica os acentos nesse computador.
Essa familia quem me conseguiu foi a Adriana, sua agente aqui nos EUA , por sinal ela
e uma pessoa maravilhosa, demais !!!
Estou muito feliz...abracos....
Jeanne ex- Fortaleza-CE

-------------------------------------------------------------------------------To: <info@intercontinental.pro.br
Sent:: Monday, August 06, 2001 5:30 AM
Subject: PRECISO DE SUA AJUDA
OI MARCELO,
ESTOU SAINDO DAQUI DA CASA DE FAMILIA E GOSTARIA QUE VC ME
ARRUMASSE UMA BOA AUPAIR "ASAP", PORQUE A FAMILIA `e OTIMA. A
FAMILIA QUE ESTOU MORA EM ROCHDALE QUE FICA A 10 MINUTOS DE
TREM DE MANCHESTER QUE `E UMA CIDADE LINDA. NA FAMILIA SAO 4
PESSOAS, O PAI, A MAE E DUAS LINDAS MENINAS DE 5 E 7 ANOS. AS
MENINAS SAO ADORAVEIS, MUITO BOAZINHAS E CARINHOSAS, ESTAO
SEMPRE ME ABRACANDO, ELAS SAO MUITO ESPERTA E FAZEM QUASE
TUDO SOZINHAS (BANHO/TROCAR DE ROUPA ETC..)ELAS ENTENDEM QUE
EU NAO FALO INGLES E ATE ME ENSINAM, EU SOU A 6 AUPAIR AQUI NA
CASA DELES, PORTANTO AS MENINAS JA ESTAO ACOSTUMADAS. A
MINHA VIDA AQUI `E O SEGUINTE: ACORDO 07.30. AS 07.45 ACORDO AS
MENINAS P/ IREM P/ ESCOLA, 08.45 LEVO-AS NA ESCOLA QUE FICA A 10
MINUTOS ANDANDO. VOU BUSCA-LAS 15.15, NESTE PERIODO FICO
SOZINHA EM CASA, AI FACO MINHAS COISAS, OU VOU NO CENTRO DA
CIDADE, OU FACO ALGUMA COISA AQUI DA CASA, QUE `E LAVAR E
PASSAR AS ROUPAS DAS MENINAS, MAS `E TUDO MUITO SIMPLES POIS `E
SO COLOCAR NA MAQUINA DE LAVAR E DEPOIS NA DE SECAR. A MAE
DELAS CHEGA AS 17.30 DO SERVICO. NESTE PERIODO DA ESCOLA ATE A
MAE CHEGAR ELAS FICAM BRINCANDO. AQUI TENHO UM QUARTO SO
PARA MIM COM TV E SOM, POSSO MEXER NA INTERNET E POSSO TRAZER
MINHAS AMIGAS AQUI PARA DORMIR NOS FINS DE SEMANA COMO
TAMBEM POSSO IR DORMIR NA CASA DELAS. OS VIZINHOS AQUI
TAMBEM SAO OTIMOS, SEMPRE PREOCUPADOS COMIGO E ME AJUDAM
MUITO C/ O INGLES, UMA VIZINHA AQUI FALA ESPANHOL, ISSO AJUDA
MUITO CASO A AUPAIR NAO FALE QUASE NADA DE INGLES. AQUI TEM
MUITOS PUBS PERTO DE CASA, O CENTRO DA CIDADE FICA A 10 MINUTOS
ANDANDO, NO CENTRO TEM 2 SHOPPINGS, DIVERSAS LOJAS, IGREJAS, MC
DONALD'S, PIZZA HUT, ESTACAO DE TREM E ONIBUS. BOM MARCELO `E
ISSO GOSTARIA DE COLOCAR UMA PESSOA BEM LEGAL AQUI POIS A
FAMILIA `E MUITO BOA COMIGO E ESTA FELIZ COMIGO, PECA PARA AS
PESSOAS SE CORRESPONDEREM COMIGO EM INGLES OU PORTUGUES QUE
EU DOU MAIS DETALHES.
FICO NO AGUARDO . OBRIGADA
SINEIA

-------------------------------------------------------------------------------From: "Edna Santiago"
To: <info@empregosnoexterior.com.br
Sent:: Thursday, August 02, 2001 8:31 PM

Subject: Westport
Hello Marcelo!
Estou escrevendo para informar que eu ja estou em New York, na verdade estou
trabalhando na cidade de Westport proximo de Albany com a Familia Carroll. E a
mesma familia que esperou por mim no dia 7 de junho, e infelizmente eu nao pude
viajar. Ja estou aqui a um mes, eles sao legais. Eu tenho um carro so para mim, posso
usa-lo quantas vezes eu precisar, na verdade so eu dirigo ele. Meu trabalho e de 4a. a
domingo das 8.00 as 18.00 no verao e quando as criancas comecarem a estudar eu vou
trabalhar de 2a. a 6a.feira. Estou aproveitando meu tempo livre para fazer amizades e
conhecer as cidades proximas daqui. Alias todas as cidades sao pequenas, mas muito
bonita. Me mande seu endereco que eu vou enviar um cartao postal para voce. Quando
eu conversei com voce sobre o que tinha acontecido comigo no dia da minha viagem, e
voce achou melhor eu dispensar esta familia, eles mandaram um e-mail pedindo que eu
viesse quando fosse melhor, entao eu aceitei e vim.
Eu cuido de 3 criancas, elas sao legais, mas muito mimadas, tem que ter muita paciente
as vezes, na verdade o tempo todo. Quando aos pais eles tambem sao legais, mas muito
estressados, na verdade eles reclamam que eu nao falo muito, e que eu nao me sinto a
vontade com eles, eu nao consigo ver de outra forma senao empregado/patrao. Ja com
outras pessoas eu falo ate que demais. Eu nao sei o que aconteceu mais eu tive um
bloqueio com relacao ao ingles, estou tendo algumas dificuldades em entender e as
falar, mas isto acontece mais com eles. Em setembro eu vou comecar a estudar ingles e
provavelmente artes, dependendo dos valores. Voce nao vai acreditar mas quando eu
passei pela imigracao no aeroporto de Newark em New Jersey, eles nao perguntaram
nada, o oficial carimbou meu passaporte ate dezembro e nao disse nada. Depois que eu
passei pela imigracao fui comprar a passagem para Albany, infelizmente nao deu certo,
pois estava muito cara, um valor totalmente diferente do que meu agente tinha falado.
Enfim peguei um onibus ate New York City e la comprei uma passagem de onibus ate
Albany. Na verdade Albany fica a 2 horas de Westport, so fiquei o dia inteiro viajando.
Gracas a Deus estou bem, as coisas estao se encaixando, na verdade acho que ja se
encaixou.
Gostaria de agradecer todo o apoio que voce me deu e pela oportunidade que voce nos
fornecesse realizando grandes sonhos de poder trabalhar, estudar e viver em outras
partes do mundo. Espero que seu trabalho permanece para sempre.
Beijos e obrigado por tudo.
Edna Soares Santiago
Westport - NY

-------------------------------------------------------------------------------From: "amabileoc"
To: <info@passaporte.org
Sent:: Sunday, July 29, 2001 6:33 PM
Subject: oi marcelo...
Tudo bem por ai? Faz 2 semanas que estou na Inglaterra!
Estou adorando, a familia me trata muitissimo bem, estou me Sent:indo em casa! A
inglaterra e bem diferente, a cidade onde estou morando e paradinha estou louca para ir

para londres (ja fui 2 vezes, mas rapidamente com eles...) Quero ir sozinha mas ainda
nao falo ingles, vou comecar a estudar em setembro. Gostaria que vc me explicasse
como vou renovar o visto (tenho 6 meses de visto) e estou sozinha aqui,se voce pudesse
passar os nomes de algumas pessoas que possam ser amigas e como faco para entrar em
contato com eles seria otimo para mim. Estou em Middlesex.
Um grande beijo e obrigada Amabile Oliveira...

-------------------------------------------------------------------------------From: "kelma melo"
To: <info@passaporte.org
Sent:: Friday, July 27, 2001 2:57 PM
Subject: outra familia.
Ola marcelo Espero que esteja tudo bem contigo e com sua familia.Lembra de mim??
kelma, pois, estou aqui em mallorca como tu sabes, estou bem,ja contei tudo na carta
anterior, espero que tenha recebido. Pois, estou te escrevendo para pedi outra familia,
pois esta meu tempo vai acabar em final de setembro para outubro, e como gostaria de
ficar mas 6 meses aqui em espanha, pois tenho aprendido bastante. So queria informar
que a partir de outubro estarei livre. Agora meu espanhol melhorou muito, aprendi
muito mesmo.resumindo tudo, estou adorando mallorca, espanha, e te agradeço por
tudo..
Espero uma resposta e ate breve,
Kelma, ex-porto velho agora mallorca, espanha.

-------------------------------------------------------------------------------To: <info@passaporte.org
Sent:: Tuesday, July 24, 2001 11:18 AM
Subject: CONTATO URGENTE
Oi Marcelo...
A Adriana arrumou uma família p/ mim em NY,ela(Adriana de souza) é realmente uma
pessoa muito especial e muito atenciosa, adorei o contato que tive c/ ela...sempre me
ajudando,enfim, é uma pessoa exemplar. PARABÉNS pela Adriana, uma funcionária
em NY nota 1000 !!!
Beijos....abraços e lembranças.....Jeanne Lima ex- Fortaleza

-------------------------------------------------------------------------------To: <info@intercontinental.pro.br
Sent:: Wednesday, July 18, 2001 9:04 PM
Subject: OLA!!!!!!!

Ola Marcelo, como esta? espero que bem, e espero que se lembre daquela pentelinha
que ficava lhe mandando emails p/ ajudar a encontrar logo uma casa. Bom fazem 2
semanas que cheguei na Inglaterra, como vc ja deve saber eu e a Edieli viemos juntas e
ambas recebemos visto de 6 meses. A familia que estou e otima, me deixa super a
vontade , eles sao o contrario doque me falaram ai no Brasil. Cuido de 2 meninas lindas,
levos-as na escola, de resto eles nao me pedem nada, mas claro que eu ajudo no que
posso, e eles vivem agradecendo. As aulas aqui comecam so em setembro, e agora estou
sozinha na casa, a familia viajou de ferias, e eu estou aproveitando para passear,
fui para Londres esses dias, me encontrei com a Edieli, e tudo muito lindo aqui, estou
em uma cidade perto de Manchester e bem sossegada, os vizinhos aqui sao otimos, ja
ate fui almocar e jantar na casa de alguns deles, uma delas tem duas filhas da minha
idade que vao me levar para sair a noite nas discotecas, elas sao muito boas me ajudam
bastante. Aqui tenho um quarto so para mim, com tv e som, eu uma cama enorme com
um colchao maravilhoso, tem a internet que eles me deixam usar qdo preciso e tudo
mais. Bom estou muito feliz e gostaria de dizer para as pessoas que leem meu
depoimento, para que nao tenham medo de ser um aupair, pois o aprendizado e grande e
24 horas so ouvindo ingles, nao tem como nao aprender, a familia ajuda muito, e depois
estando aqui e tudo mais facil, o dificil e chegar aqui, o depois e depois. Marcelo
parabens pelo seu trabalho e espero contar com vc sempre que precisar, boa sorte ai, e
continue mandando mais aupair para ca,
beijos
SINEIA - ex- Sao Paulo

-------------------------------------------------------------------------------To: PASSAPORTE
Sent:: Tuesday, July 17, 2001 4:22 PM
Subject: viagem
Oi, Marcelo e Israel
Como vocês já devem saber, em breve estou de partida p/ Inglaterra. Agradeço os
diversos e-mails das famílias.Espero continuar em contato com vocês para outras
oportunidades, inclusive em cruzeiros. Por falar nisso, meu amigo Josué está felicíssimo
e ansioso por embarcar e fazer parte de uma das próximas tripulações, oportunidade
essa obtida, é claro, através da sua agência ! Gostaria que me enviassem também o tel,
e-mail, end ou algum contato das meninas em Londres. Por exemplo da Marcia Mortari,
que está com o Mr Howard Davis. Muito obrigada por tudo e prazer em conhecê-los !
No aguardo de uma resposta, apesar dos milhões de clientes que têm e e-mails que
recebem por dia.
Adriana

-------------------------------------------------------------------------------To: info@passaporte.org
Sent:: Friday, July 06, 2001 12:34 AM
Subject: (no subject)

Ola, Marcelo, tudo bem?
Como esta esse pais maravilhoso? Estou com saudades da minha terra.Gostaria de saber
se voce tem familias disponiveis para eu trabalhar a partir de setembro em Nova
York.Estou querendo sair daqui em agosto.Estou morando em Hayward, California.
Se puder, pode me colocar a partir de agora em contato com as familias.
Desde ja agradeco,
Marcia Lopes

-------------------------------------------------------------------------------To: Intercambio@globo.com
Sent:: Thursday, July 05, 2001 9:39 PM
Subject: Noticias da Florida
Prezados amigos Marcelo e Israel!
Estao ja fazendo 2 meses que estou aqui nos Estados Unidos na casa da Sra.
Wendi Tow e nao escrevi antes porque estava passando um periodo dificil de adaptacao
com as pessoas da casa que me tratavam sempre com muita restricao e muito medo. Nao
sei porque, mas depois fiquei sabendo que e muito dificil encontrar por aqui brasileiros
que sejam corretos, o que nao foi o meu caso, mas hoje estou contente que as coisas nao
caem mais em cima de mim quando eu abro os armarios ( a menina de 6 anos, nao para
um segundo, mas hoje e minha amiguinha).
Fiz o trabalho dando tudo de melhor de mim e ela sempre muito dura e exigente. Me
parecia tao infeliz! Fiquei com vontade de conhecer mais lugares e pessoas, e eu
dependia sempre da boa vontade da dona da casa porque tudo aqui e a 2 milhas para
mais de distancia. Quem me ajudou muito a superar os momentos dificieis foi Deus, a
Irany pelo computador de Nova York e a Alejandra que trabalha para a Dona Lori. Hoje
somos amigas de sair todos os domingos juntas e trocar ideias de como fazer melhor o
trabalho e o relacionamento com as chefes. Consegui uma carona com um colega
brasileiro da escola de ingles que vem me buscar na esquina do condominio todos os
dias para eu poder estudar. Dependo muito das outras pessoas para conseguir me
locomover por causa da distancia.
Para comprar um carro, acho que o dinheiro que recebo e muito pouco por causa da
manutencao, seguro, etc. Tentei conseguir dela um aumento mas nao tem jeito, daqui
nao sai nada. Ela preferiu deixar que eu fosse para o colegio e me deu mais tempo de
folga. Agora estou trabalhando pelos U$150 que no inicio achava que deveria receber o
dobro pelo trabalho que fazia.
Hoje ja estou mais satisfeita porque acabou a pressao ela esta mais "Light", contente, e
virei amiga confidente da minha chefe. Quando ela esta triste, sempre dou uma forca
para ela. Me deixa a casa dela e os filhos sem problemas para eu cuidar e confia em
mim de olhos fechados. Reformou toda a casa e pede minha opiniao de como estar e
viver melhor. Faco parte da familia e estou tentando melhorar o maximo possivel o
relacionamento fazendo sempre com que eles me respeitem e eu possa me Sent:ir
satisfeita com o meu trabalho. Quis escrever antes mas acho que foi melhor assim, para
mim foi uma vitoria conseguir tanto. Eu acho que quando as pessoas trabalham com
dignidade e tratam as pessoas com amor, todas as dificuldades se amenizam. Se tiverem
alguma oportunidade de trabalho que pague mais, por favor me avisem.

Espero noticias de voces e deixo um grande abraco
Eliana Maria Kretzmann
Lilly - ex- Porto Alegre- 55 anos

-------------------------------------------------------------------------------From: Marcia Mortari
To: <info@mbrazil.com.br
Sent:: Thursday, July 05, 2001 3:14 PM
Subject: trabalho
Querido Marcelo/Israel
Estou mandando esse e-mail para agradecer a ajuda de vcs em encontrar e comecar a
trabalhar aqui em Londres, pois deu certo e estou trabalhando na casa de Howard Davis,
e estou muito feliz, por favor me mande noticias e se receberam esse e-mail.
Beijo a vc e ao Israel
Marcia Mortari

-------------------------------------------------------------------------------From: "juliana bomfim"
To: info@passaporte.org
Sent:: Thursday, June 21, 2001 2:19 PM
Subject: LONDRES
Oi marcelo,
Tudo bem ?? Realmente Londres e uma cidade maravilhosa e a familia que estou tb .....
Hemel Hempstead nao tem nada para se fazer, estou a procura de um curso de ingles
mais parece que so vai comecar em setembro... Posso os finais de semana na casa da
Larissa em Londres.... Gostaria que me mandasse propostas de trabalho no "CENTRO
DE LONDRES" ....
No aguardo de um BREVE retorno, agradeco antecipadamente.
Juliana - ex- Atibaia-SP

-------------------------------------------------------------------------------From: Daniella
To: info@passaporte.org
Sent:: Wednesday, June 20, 2001 8:45 AM
Subject: novas
Ola Marcelo e Israel
Como voces sabem faz uma semana que cheguei aqui na Inglaterra. Foi tudo bem com o
servico de imigracao que me concedeu sem maiores problemas o visto de "praxe" = 6

meses. A familia e amavel, e eu posso dizer sem duvida alguma, que tive muita sorte.
Isso porque eles sao muito bons comigo, eu levo as criancas na escola pela manha e
faco coisas leves como colocar a roupa na maquina e aspirar a casa...eles nao me
mandam fazer nada, mas 'e claro que eles ficam felizes de eu poder ajudar ao maximo,
entao ficam agradecendo quando chegam em casa e esta tudo em ordem. As crian'cas,
dois garotos de 4 e 6 anos, sao muito energicos...mas obedientes. No mais, dia 26 eu
faco uma prova para comecar o curso de Ingles...
E claro que tenho muitas dificuldades em me expressar e cometo muitas "gafes" mas a
famlia toda me ajuda, me apreSent:am jovens e eles sao curiosos sobre a cultura do
Brasil, e eu acabo falando com meu ingles " mediocre" com eles.
Em breve escrevo mais sobre o curso e como minha evolu'cao no dia-a-dia
Daniella de Aquino

-------------------------------------------------------------------------------From: "Jussara"
Cc: info@crew.com.br
Sent:: Sunday, June 17, 2001 8:36 PM
Subject: Sara - A sua cliente mais "crika"
Oi Marcelo, Oi Izael td bem, ja estou emocionada so de escrever, como vai Td bem c/
vcs? Eu so consegui hoje o seu e-mail p/ conversar por isso que nao te escrevi antes.
Quanto as ligacoes sei que posso fazer a cobrar, mas sei que sao caras e como e p/ bater
papo, por enquanto nao estou c/ problemas preferi segurar mais um pouco. Agora nos
falaremos sempre ok. Meus amores fotos e postais somente a partir de outubro, motivo:
o meu Carro ainda esta c/ a baba anterior que se encontra na residencia, pois o Contrato
dela so termina em 25 de setembro, e caso a Sra. Walker dispense-a antes do prazo tera
que pagar uma multa muito alta. Por esse motivo dependo dela mesma p/ ir ate o centro
comprar algo, ou dos amigos que ja fiz aqui, mas os mesmos sao muito ocupados, qdo
estiver c/ o meu carro, vou ao correio, envio fotos postais etc...
A Renata esta super contente c/ os email-s que vc tem enviado p/ ela c/ proposta de
trabalho, eu estou tentando fazer a cabeca dela p/ nao pegar de baba pois ela domina o
ingles super bem e da aula em SP, ela acha que os outros empregos ela tem que pagar p/
morar e de baba nao, me entende. Sei que ela vai usufruir de seus servicos, mas acho
uma judiacao,perda de tempo e dinheiro, sujeitar-se a trabalhar de baba, uma vez que
podes trabalhar em um hotel ou cruzeiro ganhando muito mais. Bom eu particularmente
estou me matando de estudar, vou p/ aula desde o Dia 04/06/, embarquei dia 29/06/
lembra? Ah ja ia me esquecendo qdo estava saindo p/ o aeroporto chega em casa um
moco que ira p/ Londres ou ja foi, ele tb fez jornalismo na Sao Judas, conheci
rapidamente, ele e muito legal, mas nao me escreveu ate hoje, e nao tenho o e-mail dele.
Marcelo, nao vejo a hora decomecar a lhe pagar, mas como lhe disse dinhero somente
em Agosto qdo. quando comecarei a trabalhar.
Olha meus objetivos ja estao tracados, apesar do palacio em, que moro ser muito 10,
hospedagem 5 estrelas, eu ficarei aqui somente um ano, ou seja o suficiente p/ aprender
o ingles, portanto necessitarei da sua ajuda, p/ um hotel ou navio. Minha intencao qdo
obter fluencia na lingua, e morar na Europa juntamente c/ a Renata na mesma cidade,
apesar que nao suporto aquele tempo cinza, mas c/ uma amiga e falando bem, acredito
que em uma semana já terei varios amigos, e tb esquecerei o tempo cinza. E nao se

esqueca vou trabalhar como recepcionista de Hotel ou na area de Eventos, pois esse e o
meu forte.Portanto pode ir mechendo seus pauzinhos p/ a Sara, pois sossego comigo,
somente apos comprar meu apto em SP, e retorno ao Brasil.
Conversaremos mais durante a semana qdo me responder este e-mail, pois sei que tem
varios p/ ler, e eu tenho tempo de sobra p/ escrever, malhar, e estudar. Um super beijo a
tds, e lembre-se sossego comigo somente apos 2 anos ha há ha ....
Sara - * Que Deus continue iluminando sua via e do Izael, pois p/ vcs pode nao ser
nada, mas p/ mim foi muito mais do que um presente a forma do pagamento que me
fizeste, caso contrario eu estaria ate hoje no Brasil, ou talvez perdido o meu Green
Card.Rezo sempre p/ vcs, que Deus lhe retribua em muitas bênçãos o que fizeram pela
Sara e pelos os outros.
Saudades...
Acredito que vou conseguir superar muito bem os 3 meses criticos que vcs falaram, pois
qdo percebo que a tristeza quer chegar me ocupo o maximo,e leio bastante.Tenho
certeza que Deus me dara forcas suficiente e ja esta me dando, eu nao terei a famosa
"depre"...
Desculpe a falta de acentuacao, pois nao entendo essa configuracao ok
Beijos

-------------------------------------------------------------------------------To: info@mbrazil.com.br
Sent:: Thursday, June 07, 2001 6:50 PM
Subject: Parabéns!!!
Olá Marcelo e Israel
Primeiramente quero agradecer e parabenizar vocês pelo profissionalismo e
competência. Em menos de um mês cadastrada em sua agência, fechei com uma ótima
família depois de ter entrado em contato com outras, ótimas também, isso mostra como
vocês têm credibilidade e vão crescer cada vez mais no mercado.
Se não fosse o trabalho de vocês, seria impossível essa grande oportunidade surgir na
minha vida e na vida de outras meninas, e isso faço questão de que todos que conheço
saibam.
Um abraço
Ediéli

-------------------------------------------------------------------------------From: "Wilson Francelino"
To: info@mbrazil.com.br
Sent:: Sunday, May 27, 2001 8:44 AM
Subject: London me espera
Hi Marcelo e Israel !!!!
So estando aqui para saber o quanto estou motivado, tenho saudades do Brasil, dos
amigos e da familia, mas estou muito feliz, afim de realizar todos meus projeto aqui.

Estou correndo atraz. Obrigado por me enviar as propostas, as informacoes e por confiar
em me colocar em contato com seus clientes, enfim, estou satisfeito com sua acessoria e
e isto que terei a falar para eles. Estou com 03 escolas na mira, Evendine, Elite e Lite
(tem uma na Picadilly Circus, que lugar fantastico, o lugar esta me comprando a
atencao, e a escola e mais barata)mas nao decidi. Sabe, eu tenho um amigo aqui que
veio junto com sua cliente, Maristela, de Foz do Iguacu (remember?) e ele fala 04
idiomas, muito gente boa, e sua familia e origem e de Tupa - perto de Osvaldo Cruz,
cidade onde eu morava no Brasil atualmente - e nos identificamos muito a este respeito,
e ele precisa de ir a London para estudar e conseguir o visto. Eu vou com ele, para
ajudar na acomodacao( dividir quarto) e ele me ajudara na captura de um emprego.
E por a cara pra bater, mas eu preciso fazer isto. Gostaria que vc me mantesse
informado das vagas em London, por que eu saio de Oxford dia 18/06 (ja dei o notice
de um mes) e pretendo me bancar em london por mais 04 semanas procurando emprego.
se nao conseguir colocacao terei que recorrer a vc de novo. Gostaria de saber se vc esta
comigo nesta de novo!!! eu confio que esteja. O James fez de tudo para me segurar, mas
eu o fiz entender minhas necessidades e ele concordou, esta feliz e gosta muito de mim.
A gente se fala, me mande sua resposta.
Grato,
Wilson- INGLATERRA

-------------------------------------------------------------------------------From: erikarcanjo
To: info@passaporte.org
Sent:: Saturday, May 26, 2001 6:09 PM
Subject: Re: Erika Arcanjo
OLA MARCELO!!!!!!!
Como estao as coisas por ai? A Gabi, Regiane e Israel? espero que todos estejam
bem!!!!!! Eu estou bem melhor, acho que o desespero ja passou, estou muito bem com a
familia . eles sao superlegais comigo, ate me deram um tenis de presente, pois no
proximo dia 29 irei fazer aniversaria e hoje saimos p/ comprar o meu presente.
Irei comecar a estudar no dia 1 de jullho da 9h00 as 13h00 todos os dias durante 2
meses, para conseguir o visto de estudante. Suzie e Adrian irao pagar o curso a vista e
depois irei pagar c/ o meu salaria, alias que tem semana que eu nao quero receber, para
poder liquidar essa divida logo.
A gente se fala na semana que vem, AH!!!! e eu estou recebendo e mail de varios
cliente seu, e estou respondendo todos, o que eu puder fazer por vc eu farei, saiba disso.
Uma grande beijos p/ todos.
ERIKA - INGLATERRA

-------------------------------------------------------------------------------From: "valeria serafim dos santos"
To: "passaporte" info@passaporte.org
Sent:: Monday, May 21, 2001 6:01 AM

Oi, marcelo , oi Israel
Tudo bem?
Comigo esta tudo otimo, eu estou em lausanne na Suica e em breve estarei indo para
Saint martin, no Caribe com a minha nova familia. Eles sao super legais. Eu cuido de
uma menina de um ano e de uma garoto de 8. Aqui na casa deles em lausanne os
horarios nao sao muitos fixos , pois naa verdade leles moram em Saint martin. la eu vou
levar e buscar o Arnaud na escola e nos cursos de tenis, e golf alem de me ocupar da
leandra. Ganho 1000 dolares por mes e sempre viajo com eles. No final de junho vamos
para a Corsega, no Sul da franca. tambem vamos para os eua. O legal e que les pagam a
minha passagem. Em saint martin as pessoas falam frances, no lado fr da ilha e holandes
e ingles, no lado holandes. Como o meu fr esta afiado, vou a escola para estudar um
pouco mais de ingles, nao e minha lingua preferida, mas e importante Depois da minha
experiencia em monaco, estou muito feliz, oAntoine e a Geraldine sao pessoas exelentes
e me tratam super bem Um beijo e um abraco.
Valeria Serafim Santos

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

From: "simone.lisboa"
To: israel.castro@globo.com
Sent:: Wednesday, May 16, 2001 6:47 AM
Subject: noticias
Ola Marcelo!
Com vai?
Aqui tudo otimo, estou numa cidade chamada Swansea, distante de Londres +- 5 horas
de trem.Eles moram perto de uma praia super gelada e o lugar e lindo. No dia que
cheguei fomos jantar em um restaurante muito chique. O Steve e a Carrie sao
maravilhos, as criancas tambem sao lindas, e uma grande familia. o meu problema e
acho que deles tambem e o ingles, pois nao estou entendo nada do que dizem, parece
que o pouco que sabia eu esqueci. Mas tudo bem, vamos ver o vai dar, eles querem que
eu faca uma semana de teste. O trabalho e muito pouco, so terei que cuidar do breakfest
das criancas e levarem elas na escola. Por favor me envie e-mails de pessoas que estao
na mesma situacao que eu, para me deixar mais tranquila.
Um abraco e obrigada
Simone Lisboa( UberlandiaMG)

-------------------------------------------------------------------------------From: "valeria serafim dos santos"
To: israel.castro@globo.com
Sent:: Monday, May 14, 2001 9:48 AM
Subject: visa Estatdos Unidos

Oi, marcelo e israel
Tudo bem?
Eu ja estou com a minha nova familia na suica e estou superfeliz, eles sao nota dez. Foi
a minha outra familia que me colocou em contato com eles. Eles moram em lausanne ,
mas vivem no Caribe. Acho que vamos para la na semana que vem Como eles viajam
muito para os estados unidos, eu vou precisar de um visto pra ir para la. vc faz esse tipo
de servico? Sera que posso tirar o visto para os EUA sem ter de ir ao brazil?
Andei pesquisando em alguns sites , mas nao tive nehum retorno. Espero a sua resposta.
As soon as possible
Obrigada!
Valeria Serafim

-------------------------------------------------------------------------------From: "Wilson Francelino"
To: info@mbrazil.com.br
Sent:: Sunday, May 13, 2001 8:35 AM
Subject: Escolas em Oxford
Caro Marcelo,
Estou bem aqui em Oxford, o James e muito legal e paciente, eu ja aprendi muito ingles
e estou tentando ser auto didata. Mas com idioma e complicado. Para conseguir off na
semana, nao e dificil, o James topa me ajudar, mas nao tem escola barata aqui em
Oxford, eu vou a London quinta feira proxima checar escola e trabalho, por que tenho
que unir o util ao agradavel, se conseguir um trabalho por la, posso estudar mais barato
e conseguir a extensao do visto. Pretendo voltar ao Brasil somente em Jun-2002 e ate la
quero acertar minha situacao de visto aqui. Quero legalizar, e quero voltar depois para
ca, quem sabe ate trabalharmos paralelamente, por que tem oportunidades e empregos
aqui, tem que saber articular as pessoas para os devidos lugares. Tenho todo o dinheiro
que trouxe comigo, o dinheiro que ganhei aqui ja esta sendo suficiente para me manter e
ate guardar little bit (risos) para a proxima batalha, ir a london, bancar acomodacao e
escola.
Estou satisfeito, para mim sua acessoria tem sido fundamental,importante e rapida. Eu
conto com vc mas tambem vou tentar dar meus pulos, e caso consiga algo que possa te
servir te enviarei. Ja tenho uma outra proposta de trabalho para Oxford, 5 pouds por
hora, mas nao quero ir. Gosto do James, gosto das pessoas e do trabalho, eu sou o helps
building, que nada tem a ver com o trabalho pesado de servente de pedreiro do Brasil.
Eu troco lampadas, limpo o car park e corto jardim, reparos eletricos e manutencao da
limpeza externa de janelas (que as faxineiras nao fazem aqui na Inglaterra), ando numa
Van da Ford o dia inteiro, cuidando de afazeres de duas Home Care e na casa da
familia, de vez em quando lavo os carros da familia e ficam por minha conta as chaves e
guarda-los ou move-los para outra casa ou trabalho. Confiam em mim, e eu faco por
merecer, tenho prestado meus servicos da melhor maneira possivel, e o conceito deles
do very goood e muito aquem do nosso muito bom no Brazil. Quando ele fala very
good, para mim ainda tem muito a melhorar. Bem, estou satisfeito por enquanto, mas eu
preciso ir a London, aprender ingles so ouvindo e lendo nao e bom, eu sei inumeras
palavras e verbos, mas nao conheco formas verbais e gramatica inglesa, isto so na

escola. Aquele lance de verbo auxiliar eu nao manjo nada. Eu me faco entender, e aos
poucos vou entendendo eles. Eu preciso de escola, e isto so sera possivel em London, eu
ja chequei escolas em Oxford, tenho amigos checando tambem e e tudo muito caro,
coisa de 70 pounds p.week, enquanto London tem de ate 400 por ano mais a
prorrogacao do visa. Se vc puder me ajudar, ficarei imensamente grato, da mesma forma
eu, se tiver alguma proposta para vc, enviarei. Forte abraco, tudo de melhor, bons
negocios ai no Brazil. Abraco ao meu amigo Israel. A gente se fala. Bye.
Wilson - OXFORD - INGLATERRA

-------------------------------------------------------------------------------From: "Wilson Francelino"
To: info@mbrazil.com.br
Sent:: Sunday, May 06, 2001 8:21 AM
Subject: Empregos
Marcelo,
Estou muito bem aqui em Oxford, o James e um cara muito legal estou satisfeito por
enquanto. Eu aprendo muito, so que escola aqui em Oxford e muito caro e dificil,por
causa do horario de trabalho, off no domingo. se vc tivesse uma proposta de trabalho
que nao fosse aupair ou housekeeper em London, alguma coisa por hora como
construcao ou hotelaria, ou outros, eu apreciaria muito se vc me enviasse, por que cedo
ou tarde eu irei de mudanca a London. estou muito feliz com a sua acessoria,
muitissimo satisfeito.
Grato.
Wilson\Oxford - England

-------------------------------------------------------------------------------From: "erikarcanjo"
To: info@passaporte.org
Sent:: Saturday, May 05, 2001 3:00 PM
Subject: Re: Erika in England
OLA !!!!!!!! Marcelo,
Sabe que te considero como como um irmao mais velho, pois se eu cheguei ate aqui
grande parte desta vitoria eu agradeco por voce, pois sem voce eu NUNCA teria dado o
meu primeiro passo. Obrigado por tudo e pode ter certeza que irei ficar um pouco mais
despreocupada em relacao a minha mae, pois eu sei que se ela vir a precisar de algo, sei
que voce ira ajuda-la. Minha mae ira conversar c/ vc a respeito de mim (aqui), quero
que voce seja sincero em sua resposta, pois tenho muitas duvidas e sei que voce ira me
ajudar. Mande beijos p/ Gabi, Regiane, Israel e outro p/ vc. FIQUEM COM
DEUS!!!!!!!!!!!! Erika- Inglaterra

-------------------------------------------------------------------------------From: Erika Arcanjo
To: info@passaporte.org
Sent:: Friday, May 04, 2001 5:12 PM
Subject: Erika in England
Ola Marcelo!!!!!!
Como estao as coisas por ai? A Regiane, a Gabi e o Israel como esta? espero que todos
estejam bem!!!!! Como voce ja deve saber a viagem foi tudo bem e em relacao a
imigracao . A familia e otima , a casa e linda , tenho um quarto lindissimo,Eide marido
de Suzan ira me encinar a dirigir, pois aqui na Inglaterra a direcao e do lado direito.
Cuido de Jack de 6 anos (calmo) e Harry de 2 anos (peste e bagunceiro estou ficando
quase louca), aqui esta tudo otimo, mas tem um porem a casa fica longe do centro e de
Londres, conclusao nao tem escola para eu estudar, alias nao tenho contato com
ninguem, mas ja conversei com Fabiane, vamos ver o que vai dar, se nas minhas folgas
eu posso dormir la, vamos ver. Vou terminando por aqui, mande beijos p/ Regiane,
Gabi, Israel e outro p/ vc. Erika Arkanjo - ex- Jundiai-SP agora na INGLATERRA

-------------------------------------------------------------------------------Subj: News to Marcelo
Date: 4/30/01 8:53:46 PM Eastern Daylight Time
From: Lilly
To: TMKPTK
Querido Marcelo !
Estou muito contente com a minha familia aqui de Boca Raton. Nos estamos num
condominio fechado e super bonito. Hoje dormi ate as 10h da manha e sonhei muito
bonito e fiquei sozinha em casa o dia todo com o cachorro que e uma gracinha, muito
amoroso e tem uma cara super gozada. As criancas sao muito queridas e quietas, nao
fazem estripolias. Hoje ja trabalhei bastante mas
nao estou me sentindo cansada. Falei com a Alessandra uma Au-Pair muito amiga do
Marcelo que mora perto daqui por telefone e ela me deu as dicas de como as senhoras
aqui gostam do trabalho. Amanha ela vem aqui me visitar para que possamos sair juntas
porque ela tambem esta sozinha sem nenhum brasileiro para conversar. Quando e que tu
vens para me visitar? Tenho aqui um quarto super bom que tambem e sala, com um
banheiro muito lindo e mais o resto da casa que para mim esta otimo.
Tens noticias da Maria Ilene? E da Ilse? Manda lembrancas para elas. Com carinho da
tua sempre amiga
Eliana - ( Ex Porto Alegre)
Lilly
Obrigado pelo teu carinho e ajuda. O que eu puder fazer por ti, para mim
sempre sera uma alegria.

-------------------------------------------------------------------------------To: crew
Sent:: Friday, April 27, 2001 12:07 PM
Subject: Attention: Marcelo Toledo
Good morning Marcelo,
I am writing to let you know that I am well pleased with Hosana. The communication is
getting better everyday.
You did say it would take 4 weeks and I believe you are correct. Before I decided to go
with your service, I had a very good nanny that had to return to her country. When I saw
your web site, I was not sure how things would work. I have 3 children which includes a
3 month old baby so I needed someone caring and loving. Out of all the potentials in
your web site, I selected Hosana. My biggest concern was the language barrier. But you
took care of that and got us connected via a intepreter. Deciding to welcome Hosana
into our family sight unseen made me very nervous and you assured me that you had
screen your candidates very well. We now have Hosana in our family for 2 weeks and
she is adjusting to our family very well. My children have warmed up to her and I know
if she stays on, she will become part of our family. Thank you for making my first time
using your service such a positive and pleasant one.
Thank you, Nirmala- USA

-------------------------------------------------------------------------------To: info@crew.com.br
Sent:: Tuesday, April 24, 2001 7:33 AM
Subject: News from Irany
Alo Marcelo Toledo,
Como vai a familia e a filhinha?
Entao a minha amiga Eliane Kretzmann de Porto Alegre, mais conhecida como Lily,
vem no proximo sabado para Boca Raton Florida, para a casa de uma senhora com dois
filhos ou filhas. Estou contente por ela. Alias ela me telefonou informando que recebeu
um monte de ofertas. Espero poder encontra-la aqui nos States. Estou pensando em
convida-la para vir para ca, para Albany NY em principio de Augusto, para nos duas
irmos para Montreal no Canada, que fica 3 horas daqui, para renovar o nosso visa. Ela e
uma indicacao minha.
Querido Marcelo agora um assunto novo e otimo. Tu te lembras que me mandaste em
setembro/98 para San Diego CA para a casa da Jill McCardel. A Jill continua minha
grande amiga e eu ja a visitei duas vezes. Enfim eu fiquei com ela ate o falecimento da
mae dela a querida Mrs Dillard. The boys Reed and Tad, os filhos delas gostam muito
de mim.. Bem, ela pediu o teu nome e endereco, pois tem uma familia com um senhor
que tem tambem Parkison, morando no mesmo conjunto residencial - Lindo sao mais de
300 casas com jardins, piscinas, parques, ganchas de tenis e golf etc. dentro de um
complexo, com controle de "Gate" Bem esta familia mora tambem la e necessitam de
uma pessoa. Entao eu dei o teu nome, fone/fax e email para eles se comunicarem
contigo. Em setembro ou inicio de outubro eu vou voltar, mas antes preciso alguem para
me susbtituir e que eu possa treinar. Em inicio de agusto vou para o Canada - Montreal,

depois Toronto, de trem para Vancouver e la tomarei um "cruise" para o Alaska,
voltando por Seatle para San Diego, visitar os McCardels e depois para ca Albany no
fim do mes. Minha irma devera vir e me acompanhar. Realmente foi e (is) muito bom
vir para os States, viver com as familias.
As minhas familias foram muito boas. Me responda
Abracos da Irany Carnen Ullmann - ex-Porto Alegre - 63 anos

-------------------------------------------------------------------------------From: Elis Regina Ariotti
Sent:: Monday, April 23, 2001 7:26 PM
Dear Marcelo!
Estou escrevendo para contar um pouquinho sobre a minha vida aqui na
Inglaterra...Bem cheguei a tres meses e posso dizer que eu nao poderia ter escolhido
melhor familia, melhor lugar, melhor tudo, eu realmente estou muito feliz aqui. Meu
ingles tem melhorado a cada dia, estou tendo aulas particulares com uma professora
durante a semana e aos sabados faco um curso de network data comunicacion na
universidade de wellingbough. Bem sobre o meu trabalho de au pair...comeca cedo e
termina tarde todos os dias, eu cuido de quatro criancas (6,5,2 anos)and uma delas um
bebe de tres meses. It is very hard but I like...os dias passam que eu nem vejo!!!!
Acordo todo dias as 7.30 dou banho e cafe da manha para os meninos...e levo para a
escola...na volta cuido do bebe e o menino de 2 anos...quando estao dormindo consigo
estudar e por todas as minhas coisas em dia! Os pais chegam todos os dias as 9 da
noite..portanto meu dia e realmente longo!!! Tenho tudo que preciso , carro para ir para
a universidade, celular, e dinheiro!!! (risos) a familia realmente reconhece meu trabalho
e eu estou sendo muito bem recompensada...ficarei ate dezembro. Londres e uma cidade
maravilhosa os clubes os pubs "os ingleses" sao muito atenciosos...desde que cheguei
tenho me surprendido com tudo. Realmente estou gostando desta minha nova
experiencia, conheci cidades na Franca, Espanha e fiquei 3 dias em Lisboa ...
provavelmente nas ferias da escola a familia vai para Texas e se eu nao for com eles
terei um mes de ferias. Bem escrevo em breve um abraco pra vc e que Deus lhe
abencoe!
Elis Regina

-------------------------------------------------------------------------------From: mcafu
To: info@mbrazil.com.br
Sent:: Sunday, April 08, 2001 2:09 PM
Subject: CHEGAMOS EM PORTUGAL!!!!
OI, AMIGOS DO BRASIL?
EU E SANDRA, CHEGAMOS MUITO BEM AQUI EM PORTUGAL, GRAÇAS A
DEUS. FOMOS RECEPCIONADOS PELA HELENA ( GERENTE DA MBRAZIL ) E
A ELA ESTÁ NOS AJUDANDO A CONSEGUIR O EMPREGO. FIZEMOS
ALGUMAS ENTREVISTA E FICHAS NO SHOPPING, MAS ESTAMOS

AGUARDANDO RETORNO. A CIDADE DE LISBOA É MUITO BONITA E
PARECE QUE TEM MUITAS OPORTUNIDADES DE TRABALHO. LOGO
MANDAREI MAIS INFORMAÇÕES COMO ESTÃO AS COISAS, QUANDO
QUISER PASSAR E-MAIL , FIQUE A VONTADE, POIS DESCOBRI UM LUGAR
ONDE POSSO ACESSAR A VONTADE E DE GRAÇA. UM FORTE ABRAÇO
PARA VCS DOIS, QUE SEMPRE NOS AJUDARAM. TCHAU!! MARCOS E
SANDRA.

-------------------------------------------------------------------------------To: info@empregosnoexterior.com.br
Sent:: Saturday, April 07, 2001 7:41 PM
Subject: Re: Saudacao
Ola, Israel e Marcelo tudo ok por ai?
Eu estou otima, Estou Warrenton-Va-USA com uma familia maravilhosa, tive varias
opcoes e acredito que fiz a escolha certa, vou falar um pouco sobre minha rotina aqui.
De segunda a sexta-feira eu vou a aula, por enquanto no periodo da manha e que tem
uma alema aqui que vai embora dia 29/04, depois eu irei 2 vezes por semana no periodo
noturno, o aqui sao muito amaveis, eu tenho um quarto individual, dentro da casa muito
confortavel, eu acordo de 2 a 6feira as 6:30 me arrumo ate umas 7:00 e acordo as duas
criancas, faco o cafe da manha de ambas as arrumo, levo p/ escola, retorno faco as
atividades de casa e tudo muito pratico, tem maquina de lavar, roupa louca, secadora
enfim, tudo muito facil, de sabado e domingo e mais tranquilo, alias o domingo e livre,
faco oque quero, por enquanto eu nao peguei o carro mas irei, pega-lo a partir da 3
semana, e ficara livre p/ o final de semana e claro que com coerencia.Bem foi a melhor
decisao que tomei, quem quiser arriscar va em frente, e seguro e vale a pena, Boa sorte
p/ todos, estou disponivel qualquer duvida.Beijos. Fiquem c/ Deus
Maria Jose - EX- Bauru-SP agora nos Estados Unidos !!!!

-------------------------------------------------------------------------------To: info@empregosnoexterior.com.br
Sent:: Friday, March 30, 2001 10:27 AM
Subject: Saudaçao
Ola, Marcelo e Israel
Gostaria de agradecer a força a qual me foi dada, estou indo para o Eua hoje, chegarei
amanha as 10:10, A familia ja estao me aguardando irao me buscar no aeroporto, foram
muito atenciosos. Bem oque eu tenho a dizer a quem esta pensando em fazer a
inscriçao, ou seja estar dando uma chance p/ si proprio para fazer algo que quer, façam
correndo nao deixe p/ depois , façam agora, eu tive o resultado esperado, com varias
opçoes de familia, recebi telefonemas, e-mails enfim, tive condiçoes de escolher uma
familia que estivesse dentro de minhas expectativas.E e claro com ajuda de vcs.
Primeiro passo fazer a inscriçao e aguardar que tera respostas, documentaçoes e
responsabilidade pessoal, ja comece a deixar tudo em ordem para que qdo receber uma
proposta boa esteje preparada(o) p/ assumir e ser feliz. Muita boa sorte p/ todos.

Marcelo se acaso quiserem se comunicar comigo p/ tirarem duvidas, podem enviar email. Qdo eu estiver no EUA escrevo p/ vcs p/ falar como foi e como estou.
Beijos
Maria Jose- BAURU-SP
Abraços

-------------------------------------------------------------------------------From: gabriel.amaro
Sent:: Saturday, March 24, 2001 2:53 PM
CHEGAMOSSSSS!
Estamos ao lado do pavilhao da expo98, acreditem, aqui a gente usa a internet de
GRAÇA, Lisboa é realmente uma cidade muito encantadora, lembra muito a
organização e a limpeza de Curitiba ( e o frio tbem). Só que aparentemente eles são
mais civilizados. Bom por enquanto é só. Pois são quase 6:00 da tarde e o lugar aqui
fecha as 6:00. Mandaremos noticias em breve, Um Abraço a todos....
Gabriel e Karin.
ex- Curitiba- agora em LISBOA-PT

-------------------------------------------------------------------------------To: Intercâmbios_Profissionais
Sent:: Friday, March 23, 2001 9:07 PM
Subject: Veni diz bye-bye
Olá Marcelo.
Então, deixa eu te contar que , hoje eu fechei com a família da Maria Pereira nos
Estados Unidos.
Foi ilário a minha conversa de três frases com o americano.
Mas a Maria me ajudou muito, eu estou realmente grata pela ajuda que ela me deu nas
negociações.
Bem eu vou fazer uma experiência de um mês. Se eu não conseguir desenrolar a lingua,
eu saio.
Estou indo quarta-feira dia 28/03, quando já estiver mais ou menos ambientada eu darei
notícias ok?
Bem Marcelo, eu só tenho a agradecer, muito obrigado, mas muito obrigada mesmo.
Desejo que , tudo o que eu tive em, engrandecimento pessoal, dinheiro, alegrias,amor,
voçê tenha em dobro.

Um grande abraço, Veni Honorato
Ah! Se tiver alguma dica para mim, não se esqueça de me dar ok.

-------------------------------------------------------------------------------To: MBrazil
Sent:: Saturday, March 24, 2001 1:21 AM
Subject: Problemas com brasileiros na Australia. E-mail from Verusca
notícias da Austrália
Dear Marcelo Toledo
A sra Michelle continua precisando muito de uma Au-pair, Geanine a garota que viria
para a Australia nao podera vir mais, porque o consulado nao liberou o visto dela.
Quero dizer, entregou um visto com restricoes claras de nao renovacao de visto na
Australia.
Como voce ve o consulado esta criando muitos problemas para brasileiros entrarem no
pais.
Segundo recente pesquisa do Departamento de Imigracao no ano de 2000, 60% dos
imigrantes eram brasileiros e o pior:
_ Após seus cursos terminarem muitos estudantes brasileiros não deixam a Austrália e
permanecem ilegais;
- Muitos turistas brasileiros ficam aqui depois que seus vistos acabam, sem falar na
galera que trabalha sem permissão. "Em especial Au-apir e Nanny."
- Brasileiros voltam para o Brasil e não pagam suas contas de telefone, luz,etc e alguns
dos valores são altíssimos...
- A galera se comporta mal perante a sociedade, dá baixarias, bebe e dirige, faz
pequenos furtos em supermercados e lojas,
-Constante reclamações de imobiliárias; a galera aluga casas e apartamentos e
enlouquece a vizinhança com festas até altas horas, barulho, sujeira, drogas etc.
Resumindo, há alguns anos atrás tínhamos fama de um país lindo, exótico e de pessoas
felizes. Agora somos vistos como pessoas mal-educadas, malandras e mal-carater.
Isso já está acarretando numa série de medidas que vem sendo tomadas, e que com as
quais nós brasileiros teremos uma maior dificuldade para vir ou permanecer na
Austrália.
Brasil faz parte agora da lista "negra" de Imigração da Australia. A Australia reconhece
o Brasil como um país de risco,devido aos problemas relatados, a mesma tirou a India
de sua lista negra e substituiu pelo Brasil.
Isso eh muito triste mas infelizmente eh verdade.

Marcelo se garotas procurarem sua agencia com intencao de viajar para a Australia, por
favor esclareca para as mocas da dificuldade em conseguir o visto e oriente as mesmas
para conseguir o visto primeiro e entao entrar em contato com as familias. Muitas
familias Australianas ja nao estao procurando mais garotas brasileiras por causa deste
motivo.
Michelle estava certa de que Geanine viria para a Australia e por isso agora ela esta
enfrentando grandes dificuldades em sua vida por nao ter Geanine em sua casa na data
que foi prevista.
Grata \ Verusca \ Sidney- Australia

-------------------------------------------------------------------------------From: valeria serafim dos santos
To: marcelo Toledo info@crew.com.br
Sent:: Monday, March 05, 2001 7:38 AM
Subject: au pair monaco
Oi Marcelo
Tudo bem?
Estou aqui em monaco e agora posso te contar como estao as coisas; Estou aqui ha mais
de um mes e este lugar e lindo; a cidade e maravilhosa e a minha familia muito
simpstica; Sair para morqr no exterior e umq decisao dificil,mas vale a pena pela
experiencia que se ganha Nao tenho muito tempo pqrq passear, pois so tenho folgq uma
vez por semana, mas jq conheci uma porcao de lugqres e ja fui ao sul da franca, onde a
fammilia tem uma casa.
Um abraco e obrigada!
Valeria Serafim - Principado de Mônaco

-------------------------------------------------------------------------------From: Susan + Chris To: info@empregosnoexterior.com.br
Sent:: Friday, March 02, 2001 12:31 PM
Subject: estou o exterior
Hi, Marcelo!
Eu sou Vera Gonzaga de Belo Horizonte/MG. Consegui uma familia na cidade de
Temple em New Hampshire. Fica a 90 minutos de Boston. A familia e de Susan
Lachman e Chris McCartie. Eles sao otimos e muito atenciosos. Demorou mas consequi
uma otima familia, com a sua ajuda, e claro. Tenho uma kitinete totalmente indepedente
e quando comecar a estudar a Susan vai deixar um carro comigo. Gostaria que voce me
indicasse telefone de pessoas por esta regiao para contato.
Grata
Vera Gonzaga

-------------------------------------------------------------------------------To: intercambios@ieg.com.br
Sent:: Tuesday, February 27, 2001 9:21 P
Subject: A/C Israel
Ola, Israel
Estou muito feliz por ter acreditado na M/Brazil. Estou recebendo duzias de e-mails e a
maioria bastante interessante o que dificulta um pouco a escolha. Enfim, escrevo para
agradecer todo o seu empenho e informar que ja estou quase me decidindo para que
familia quero ir. Acho que agora voces podem estar encerrando seu trabalho comigo e
redirecionar as familias para outras pessoas que ainda estejam disponiveis.
Muito Obrigada!
Ana (Londrina/PR)

-------------------------------------------------------------------------------From: matheuslatrilha
To: intercambio@globo.com
Sent:: Saturday, February 03, 2001 4:44 PM
Subject: cheguei ao brasil
GALERA DA M/BRASI,
FAZ UM MES QUE CHEGUEI AO BRASIL,E JA ESTOU PROVIDENCIANDO A
MINHA VOLTA A LONDRES.A CIDADE E FANTASTICA PARA QUEM QUER
VIVER UMA AVENTURA INESQUECIVEL.ALEM DE TER APRENDIDO MAIS O
INGLES, A CIDADE E UMA CONCENTRACAO DE LINGUAS E POVOS DE
TODA A PARTE DO MUNDO,SEM CONTAR OS BRASILEIROS QUE CONHECI
POR LA.QUERO DEIXAR BEM CLARO PARA AS PESSOAS QUE SAO
CLIENTES DA M/BRASIL E QUE ESTAO COM O OBJETIVO DE VIVER
O QUE EU VIVI,QUE NAO TENHAM MEDO DE ENCARAR ESSA AVENTURA
MARAVILHOSA,POIS FORAM SEIS MESES DE MUITA
ALEGRIA,AVENTURA...TUDO QUE PASSEI E IMPOSSIVEL DESCREVER EM
UM SIMPLES E-MAIL,MAS DEIXO A CERTEZA QUE O MELHOR DA VIDA E
BUSCAR NOVOS HORIZONTES E SEM MEDO PORQUE NA VIDA
ACONTECEM INUMEROS FATOS QUE PARECEM PROBLEMAS DIFICEIS E
INSOLUVEIS.MAS QUEM CRE EM DEUS SABE QUE AS DIFICULDADES NAO
SAO PROPRIAMENTE PROBLEMAS ,E SIM ABRASIVOS DESTINADOS A
POLIR AS NOSSAS ALMAS.
MATHEUS LATRILHA,23 ANOS
ITABUNA-BAHIA

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

From: ANDRÉA PADILHA
To: tripulante@ieg.com.br
Sent:: Thursday, January 25, 2001 11:25 PM
Subject: Ola...from Pennsylvania.... Oi Marcelo....tudo bem ai na Terrinha....?
Com certeza tudo bem.....E seu baby.....?! E os negocios....?! Muito brasileiro
procurando sair do Pais....?! note: desculpe mas nao descobri a pontuacao deste teclado
ainda.... Ah estou sem net esta semana....por alguma razao meu pc travou..coisa que
acontecem....e estou usando o pc da family.... So pra voce saber estou muuuito
bem...tenho meu proprio quarto , que alias e bem grande....tv a cabo.....computer com
internet so pra mim...
Bem...essas sao as coisas que a maioria das pessoas que vem pra ca querem saber
neh....?! E quanto a familia.....amo essas criancas...elas sao demais....sao criancas e
muitas vezes ultrapassam os limites....mas sao
maravilhosas...amorosas...meigas....educadissimas....aprendi ate a trocar fraldas...e estou
fazendo um bom trabalho.... Quanto ao meu trabalho....bem...e maior que pensei e que
talvez deixaram transparecer....mas eles nao me pediram pra fazer nada alem do
combinado.....faco por minha conta....por prazer ....e pra me ocupar ...assim tenho
menos tempo pra sentir saudades de casa...
SAUDADES......isso sim machuca....sinto muito a falta da minha mae e dos meus
amigos....chorei muito esses dias...mas nada que um " ANDREA I LOVE YOU " vindo
dessa lovely children nao de um jeitinho.... Eu vou te mandar outro e-mail pra contar
mais detalhes ok...estou no computer da family e acho desagradavel ficar online muito
tempo.
Cuide-se.
Mande news....
E se precisar de algo por favor nao pense duas vezes antes de pedir ...please....
Antes de acabar....DAvid gostou muito de voce...disse que lida com negocios a anos e
que e muito dificil encontrar pessoas sinceras no meio.....ele esta mandando um hello e
lembrancas para voce e sua family.
Mande noticias quando puder.
Assim que meu pc estiver ok te dou meu icq.
Obrigada por tudo que voce tem feito por mim. E voce esta sempre em nossas oracoes.
Boa noite. Beijos
Andrea Padilha - ex-Torrinha-SP

-------------------------------------------------------------------------------From: ggisinha
To: info@empregosnoexterior.com.br
Sent:: Tuesday, January 23, 2001 10:47 AM
Subject: Ola
Marcelo
eu te liguei alguns dias atraz, mas vc nahun estava. te ligue por 2 coisa: 1: eu conheci
um pessoal de goiania, todos homens, uns 60 + ou - , eles estao vindo pra ca p/ trabalhar
num frigorifico, e ganham uma media de 3.ooo por mes, eles tem casa e visto de
trabalho, eles saem dai com tudo pronto, contrato de 1 ano e ate a passagem eles

recebem e depois 'e descontada por mes do salario deles... isso vem acontecendo a uns 2
anos, e atualmente o dono do frigorifico nahum esta mais trazendo gente porque eles
estao com problemas nas vendas, por causa da vaca louca....entahun ele esta apenas
renovando o contrato com os que estahun aqui....
-2 : tem uma familia aqui que e' amiga da Yvonne, eles estahun querendo uma au pair,
como eles devem proceder?
Eles querem alguem do brasil, vc pode pedir uns 70 paus que eles pagam, alias, so' os
pao duros pagam menos. e eu atualmente estou com 100 libras e ela paga a escola ( 80
libras ) e ainda vai me buscar a noite na escola, porque eu saio as 9:30 e o onibus e' as
11horas.
Bem tchau... eu vou tentar ligar novamente pra vc, a yvonne esta sempre me pedindo,
pq a familia 'e amiga dela... ah.... deixe eu te contar, conhecia a marcia, a fernanda e a
irma dela, elas vieram pra c'a atraves de vc, elas sao do sul do brasil....
bye... j'a falei demais... gislaine - ex- Jundiai-SP agora na Irlanda

-------------------------------------------------------------------------------From: Rosi de Oliveira
To: info@intercontinental.pro.br
Sent:: Monday, January 22, 2001 1:26 AM
Subject: Lauren - Naples
Oi Marcelo, tudo bem?
Hoje fui a casa da Lauren, na cidade de Naples – Florida, conheci o casal de gemeos (14
anos) e o brasileiro Roberto que esta' la' de passagem. Gostaria de dizer que a cidade e'
muito linda, parece Beverly Hills, a familia e' otima, a casa super facil de ser cuidada,
carro disponivel, tem escola para estudar e tempo para isso. Praia super perto. Ela
parece ser uma pessoa facil de se lidar e os adoslecentes tambem. O trabalho e' arrumar
a casa, lavar e passar roupa e cozinhar se quizer.$400 por mes.
abracos, Rosi

-------------------------------------------------------------------------------From: Maira Baraldi
Sent:: Sunday, January 07, 2001 8:29 PM
Subject: Boas noticias!!!
Queridosl!!!!
Como vao todos por ai?? Sei, que muito bem! Bem, por aqui tudo esta bem melhor. O
Natal foi muito legal. La em Lake Tahoe e tudo lindo e a neve nem se fala, sabem que
eu adoro o frio. Tirei muitas fotos em Lake Tahoe, Monterey, Arizona, e de
Carmel(praia) onde passei 2 semanas com a Barbara. La e de cair o queixo muito lindo
cada lugar melhor do que o outro. O ator Clint Eastwood e a atriz Doris Day moram la.
Fomos num jantar e ele estava la.
Que tal? A atual esposa dele e bem + nova que ele. E a Doris Day tem um hotel a umas
2 quadras da casa da Barbara.

O Ano Novo passei em Sao Francisco num hotel 5 estrelas (Hayett) nao me lembro se e
bem assim que se escreve. Que Tal?? Fui a muitas outras cidades por aqui, tambem
nestes feriados. Muitos lugares tao graciosos por aqui que nem da para descrever.
Ha, tambem fui para Nevada no Arizona, quando estavamos em Lake Tahoe, nas
montanhas com neve. O incrivel e que em uma hora e meia tu deixas as montanhas com
neve e ja esta no deserto. O lugar la e demais, e como nos filmes de faroeste, tem ate
cabra com revolver e todo paramentado andando pelas ruas. Muito legal, mesmo!!!
Em fevereiro iremos para Palm Springs onde a Barbara ira competir em hipismo.
Passaremos la, penso que duas semanas.
Beijinhos a todos e ate +
Maira

-------------------------------------------------------------------------------From: DULCINEIA
To: info@crew.com.br
Sent:: Friday, January 05, 2001 6:46 PM
Subject: ja estou em Miami
Oi Marcelo cheguei ontem em Boca Raton-Florida.
A lisa 'e muito legal, estou me adaptando e breve mandarei + noticias.
Eu so queria, se possivel, fones de clientes da MBrazil que estao na Florida, voce pode
fazer isso por mim,ou voce pode passar o meu e.mail para eles se comunicarem comigo.
Beijos e muito obrigada por essa nova oportunidade.
Dulcineia.

-------------------------------------------------------------------------------From: Rosi
To: info@intercontinental.pro.br
Sent:: Monday, January 01, 2001 11:24 PM
Subject: meu testemunho
Oi Marcelo,
Prometi um testemunho e ai vai.
Muita gente me telefonou quando eu estava no Brasil para perguntar sobre seu trabalho.
So' tenho coisas boas a dizer, quem quer que esteja me `lendo fique tranquilo quanto ao
profissionalismo com o qual o Marcelo trata seus clientes antes, durante e depois de
encontrar uma familia ou trabalho aqui no exterior.
Se voce futuro cliente esta' em duvida quanto ao trabalho no exterior, faca sua inscricao
e venha (foi o que eu fiz e deu certo). Tenha sempre em mente qual e' o seu objetivo e
trabalhe para que ele se realize. Mostre seu potencial e nunca perca sua dignidade e auto
respeito. Quando estamos fora de casa e' que e' a hora de praticarmos tudo que
aprendemos em termo de educacao, moral, responsabilidade e talento brasileiro em
sermos flexiveis, alegres e criativos.

Todo ser humano e' igual, nao importa o idioma. Leva tempo para alguem confiar em
nos, se a lingua e' uma barreira, tenha boas atitudes e mostre aberto a aprender e a ser
solidario, com humildade tudo se consegue. A inseguranca e' de ambos os lados, pode
ter certeza. Se alguem esta' pensando em ter vida facil aqui, esta' muito enganado. As
familias esperam de nos, responsabilidade, esforco, compromisso, dedicacao e em troca
muito dinheiro e confianca. Dicas praticas para quem quer vir para os EUA: - traga sua
carteira de motorista internacional, sem carro ninguem faz nada aqui. - nao se preocupe,
a moda aqui e' a mesma dai' do Brasil. - Nao exagere nas roupas, porque as daqui sao
muito melhores em qualidade. - pergunte tudo para a familia antes de vir, quando eu
digo tudo e' tudo mesmo, nao se esqueca que a cultura e' diferente, o que e' comum para
no's pode ser obsolutamente inaceitavel para eles. Beijo grande e boa sorte para todos
que tem coragem e mente aberta para largar tudo e sair a luta. Tchau Marcelo e manda
um abraco para o Israel tambem, feliz 2001 para voces e que a MBrasil cresca, cresca,
cresca muito.
Rosi de Oliveira - Port Charlotte - Florida - EUA

From: "Eliane Cavalcante"
Sent: Monday, June 30, 2003 10:22 AM
Subject: Eliane fazendo festa junina em Londres Ola galera, tudo bem com vcs?

Bom nao imaginam oque eu e minha galera aprontamos ontem, fizemos uma festa
brasileira tipica aqui em Londres. Encontramos uma loja que vendia alguns produtos
brasileiros e compramos as coisas p/ fazer arroz doce e canjica, o pior vcs nao sabem foi
eu quem fiz e ficou muito bom (pelo menos falaram) rsrs. Esta e a galera com quem
moro e mais alguns amigos no qual sempre estamos juntos no final de semana. Estou
muito feliz Por favor me mandem noticias, como estao as coisas no Brasil
Beijos e mais beijos para todos
Eliane

-------------------------------------------------------------------------------From: "Miriam Sadasue"
To: mbrazil
Sent: Wednesday, June 25, 2003 7:43 PM
Subject: Estou em US!!!!
Ola Rosangela, Israel e Marcelo!!!!!
Ja estou aqui em US quase que 1 mes, gracas a ajuda de voces. Certamente foi uma boa
escolha e estou aproveitando cada momento para aprender rapidamente o Ingles e a
cultura. Estou no momento em Cape May - New Jersey, cidade praiana e turistica, e,
daqui a 2 meses retornarei a Montclair - New Jersey.

A familia Lambie, onde trabalho, e maravilhosamente agitada. Cuido de 3 adolescentes
(aborrecentes), ou melhor eles cuidam de mim, pois sao maiores que eu. Faco algumas
tarefas domesticas como lavar, passar e limpar a casa. Mas e totalmente diferente do que
a gente esta acostumado pois eles usam tecnologia em todos os lugares facilitando o
trabalho. A familia que trabalho possui mais um outro aupair homem que veio da
Dinamarca. Eles geralmente contratam um da America do Sul e outro da Europa.
E uma familia multinacional. Dois dos 3 filhos estao indo viajar a Peru e Ilhas Virgens,
pois aqui e ferias de Verao (Junho, Julho e Agosto). Tenho acesso direto a internet, pois
a mae trabalha dentro da casa e usa-as frequentemente. Isso nos facilita e muito, pois
fiquei sabendo do preco que alguns locais cobram. E absolutamente caro (US$12 a hora
aproximadamente).
Comecei a dirigir aqui. Para quem dirigiu em Sao Paulo com um carro 1.0, e moleza
dirigir aqui, pois alem do transito ser tranquilo o carro e automatico. Mas confesso que
o pessoal daqui nao sabe dirigir bem, acho que provavelmente por causa das facilidades
que eles possuem. Bem acho que por hoje e so.
Um grande abraco a todos, Miriam.

-------------------------------------------------------------------------------From: "Miriam Sadasue"
To: mbrazil
Sent: Friday, May 30, 2003 1:01 PM
Subject: Re: Até mais
Olá Israel, tudo bem?
Estou indo hoje para os EUA, especificamente para a família da Dena Lambie. Estou
bastante contente pela força que você(s) me deu(deram).
Manterei contado a cada mês.
Espero que eu consiga aprender bem o inglês e futuramente ir novamente por vocês
como ENFERMEIRA para trabalhar os EUA.]
Um grande beijo e obrigado pela força e dedicação.

-------------------------------------------------------------------------------From: "Barbara Guerenstein"
To: mbrazil
Sent: Friday, May 30, 2003 2:21 PM
Subject: Re: Hello!!! Mbrazil: Marcelo, Israel e toda equipe
Carta falando sobre a experiência de viver lá fora:
Uma vez estava pensando em morar fora, mais sabia que não tinha o dinheiro suficiente
para ir morar e estudar de jeito algum, então resolvi entrar na Internet e procurar quando
encontrei o site do Marcelo e do Israel já resolvi entrar em contato e ver do que se
tratava, realmente era tudo o que pensava e não acreditei que fosse verdade, pois é,
encontraram uma família na França e que família, preparei então minha malinha e fui!
Muito bem, cheguei na França se falar um “a” e quando as;i já estava com o meu
francês fluente, fui muito bem acolhida pela família, me levaram para conhecer lugares

maravilhosos, e as crianças muito bem me obedeciam, foi uma experiência que viveria
novamente umas 10 vezes se me pedissem, realmente valeu a pena, Marcelo e Israel
estão de parabéns, e hoje estou novamente no Brasil, não me acostumei de jeito
nenhum, já louca com esse pais que não te da realmente o valor, desculpem os patriotas,
mais eu não vejo a hora de ir embora novamente!!!
Gostaria de agradecer aos profissionais Marcelo e Israel pela seriedade e confiança com
que conduzem o trabalho, que cada vez ajuda mais pessoas a se destacarem
profissionalmente.

-------------------------------------------------------------------------------From: "Hosana sousa"
To: mbrazil
Sent: Wednesday, April 16, 2003 2:27 PM
Subject: Re: Hello!!! Mbrazil: Marcelo, Israel e toda equipe
Hello Amigos MbrazilEste agradecimento eu gostaria de fazer pessoalmente.Hoje,
exatamente hoje estou ha 2 anos nos EstadosUnidos trabalhando como nanny gracas a
credibilidadeda sua Empresa com um maravilhoso tabalho baseado naorganizacao e
honestidade."Para o mundo voce pode ser uma pessoa, mas para umapessoa voce pode
ser um mundo"Que Deus fortaleca cada mais de bencaos este propositoque traz
realizacoes a quem lhe procura e que suagrandeza de espirito lhe leve ao pico do
sucessoapreciando os frutos deste trabalho.Um forte abraco com o meu Muito Obrigada
a todos.God bless you
Hosana de SousaHorsham-PA-USA

-------------------------------------------------------------------------------From: Danielle
Sent: Wednesday, February 12, 2003 12:17 PM
Rosângela Tudo bem?
Bom, acredito que já encontrei uma família, não precisa mais me enviar e-mails por
enquanto. Gostaria de saber que tipo de garantia preciso pedir pra eles. Algum contrato,
sei lá o que. Apesar de não falar bem o inglês, consegui conversar um pouco com eles e
me comunicar com a filha deles pelo telefone, que parece ser uma criança muito
agradável e gostou muito de mim. Estou bem satisfeita e espero que tudo dê certo.
Obrigada por tudo.
Danielle

-------------------------------------------------------------------------------From: "claudia Chemin da Silva"
To: mbrazil
Sent: Wednesday, December 11, 2002 3:53 PM
Subject: agradecimentos

Oi Rosangela, primeiramente gostaria de agradecer pelo maravilhoso trabalho realizado
por voces. Tambem gostaria de informar que encontrei uma otima familia em PetalumaCalifornia. A cidade `e otima e a familia `e muito receptiva. Gostaria tambem de
aproveitar para lhe perguntar sobre o contrato que eu tenho com voces. A Luciana me
disse que recebeu o contrato pelo correio assinado por voces, mas eu ainda nao recebi
nada. Eu terei 1 ano contrato com voces? Caso eu nao me adapte a esta familia terei ate
um ano de oportunidade para encontrar uma proxima? Por enquando eu estou me
adaptando muito bem com essa familia e nao tenho pretencoes de me mudar, por isso
gostaria de lhe pedir que suspendesse os e-mail de outras familias que tem sido
enviados para mim. Aguardo resposta Grata
Claudia CHemin da Silva

-------------------------------------------------------------------------------From: "hilda-cardoso"
To: mbrazil
Sent: Thursday, January 16, 2003 2:21 PM
Olá amiga Rosangela: A minha vida aqui esta sendo oitima, a familia que morando e
trabalhando, no momento são excentes, já comprei meu carro,estou estudando para
melhorar o meu English. Agradeço a Deus e vocês por esta aqui em Texas. Muito
obrigado mesmo! Um abraço,
Hilda.

-------------------------------------------------------------------------------From: Rodrigo
To: rosangela@intercontinental.pro.br
Sent: Thursday, January 23, 2003 1:51 PM
Subject: Re: Embarque
Olà!! Tudo bem por aì??? Por que aqui ta otimo, o trabalho è muito bom,
e jà esta pintando ate Europa ; se tudo der certo a minha temporada vai ate novembro.
Muito obrigado por tudo , um abraço e um òtimo 2003
RODRIGO

-------------------------------------------------------------------------------From: "Hosana sousa"
To: "crew"
Sent: Wednesday, April 16, 2003 2:27 PM
Subject: Re: Hello!!! Mbrazil: Marcelo, Israel e toda equipe
Hello Amigos Mbrazil
Este agradecimento eu gostaria de fazer pessoalmente. Hoje, exatamente hoje estou ha 2
anos nos Estados Unidos trabalhando como nanny gracas a credibilidade da sua

Empresa com um maravilhoso tabalho baseado na organizacao e honestidade. "Para o
mundo voce pode ser uma pessoa, mas para uma pessoa voce pode ser um mundo" Que
Deus fortaleca cada mais de bencaos este proposito que traz realizacoes a quem lhe
procura e que sua grandeza de espirito lhe leve ao pico do sucesso apreciando os frutos
deste trabalho. Um forte abraco com o meu Muito Obrigada a todos.
God bless you Hosana de Sousa
Horsham-PA-USA

-------------------------------------------------------------------------------From: "meire mello" - Inglaterra
To: <rpessini@hotmail.com <mailTo:rpessini@hotmail.com>>
Sent: Tuesday, March 18, 2003 2:11 PM
Oi Rosangela,
como vc conseguiu por este bonequinho se mexendo no e-mail? Ficou muito legal.
Bem, eu mandei o e-mail anterior pois achei q/ vc iria
gostar, mandei p/ outros amigos tambem. Sobre mim estou bem, moro em Wimbledon,
ganho mais que antes e trabalho menos. Gosto de checar as propostas q/ vcs continuam
mandando, algumas sao muito interessantes e tentadoras! Diga uma coisa, eu preciso
mandar relatorios periodicos p/ a empresa? Estou perguntando porque acho q/ lih
alguma coisa assim no manual. Bom, espero q/ estejas bem.Como esta sua filha na
Franca?
Espero contato seu tambem, MEIRE

-------------------------------------------------------------------------------From: "Fabiane Nogueira"
To: mbrazil
Sent: Friday, March 28, 2003 1:50 PM
Subject: Re: Fabiane
Oi Israel!!! Tudo bem?... Desculpe a demora da resposta, mas tenho trabalhado dobrado
e estudando bastante, por isso nao tenho acessado a net... Bem, recebi seu e-mail dois
dias depois que ja estava de volta a Londres... deixei falha com vc dessa vez ... o tempo
foi muito curto no Brasil... so duas semaninhas!!!! O Emmi foi sim comigo, e
principalmente por ele (que nao me deixou parar um minuto!!!) quase nao fiquei em
Jundiai...Fomos para Floripa... Mas se Deus quiser em Dezembro ou Janeiro, estaremos
de volta por ai, pois ele amou a nossa terrinha linda!!!....Desculpa mesmo!!!
E como anda a vida? ... E o herdeiro?... vc nao mandou nenhuma foto!!! Bem, mande
lembrancas a todos...e desculpe a falha!!! Beijao,
Fabi

-------------------------------------------------------------------------------From: "Ligia Fernandes"
To: <info@passaporte.org <mailTo:info@passaporte.org>>

Sent: Tuesday, March 04, 2003 10:19 AM
Subject: Navio cruzeiro
Ola, meu nome e Ligia , estou em londres desde setembro/2001, vim trabalhar para a
Nicoleta , e fiquei com ela por 4 meses, ha um tempo atras eu entrei em contato com vcs
pois queria trabalhar em navios cruzeiros e fui informada que preciso ser maior de 21,
hoje estava navegando pelo site da empresa e vi que havia um candidato de 19 anos, vcs
estao aceitando menores de 21 agora? Ainda quero trabalhar num navio cruzeiro e tenho
trabalhado como garconete, barmaid pelos ultimos 5 meses em um hotel 4 estrelas aqui
em londres, por favor me mandem uma resposta, tenho 19 anos.
muito obrigada, Ligia

-------------------------------------------------------------------------------From: Aline
To: ""rosangela"" <rosangela@intercontinental.pro.br
Sent: Monday, March 17, 2003 7:22 PM
Subject: Re: aline
oiiiiiiii
so tem eu de estudante la. ele tem medo pois so tem pessoas da africa argeria,polonia e
eu coloquei 2 amigos brasileiros p/ trabalhar, mais os dois tem documento portugues.
p/homem o que tem e p/ lavar prato 170 pounds por cemana depende do lugar p/ mulher
nao tem tanto, por causa da guerra,pois o que mais tem e p/ trabalhar em hotel o melhor
e fazer o que eu fiz, achar uma familia e uma escola e depois achar outro melhor.
aline marques

-------------------------------------------------------------------------------From: "meire mello"
To: <info@mbrazil.com.br <mailTo:info@mbrazil.com.br>>
Sent: Monday, March 03, 2003 3:57 PM
Subject: Re: Fw: aupair
Ola Ton
Recebi o e-mail de vcs.Parabens pelo bebe que esta chegando! Meu nome e Meire e
estou vivendo em Londres, estou trabalhando p/ uma familia muito simpatica. Espero
que vcs tenham sorte p/ encontrar alguem especial p/ ajudar vcs com a familia q/ esta
crescendo.Quem sabe se vcs precisarem poderei ajuda-los nas ferias...Que Deus os
abencoe!
MEIRE

-------------------------------------------------------------------------------Sent: Thursday, April 03, 2003 3:33 PM
Subject: Re: Aupair

Olá ROSANGELA !
Como está ???
Eu estou bem. Estou trabalhando muito e estudando também. Quase nao tenho tempo
para respirar ou fazer outra coisa. Foi por acaso que estou visitando o meu email. Faz
tempo que eu nao faco isso, devido a falta de tempo. Desde Janeiro deste ano, que a
minha vida de Aupair tem sido muito agitada. Mas nao me queixo disso !! Estou muito
feliz / contete de estar aqui, mesmo nesta corria toda. Nesta semana ganhei de presente
da familia de aniversário uma viagem de 1 semana para Freiburg -Köln-Dussordorf. No
sabado eu já estarei indo.
Bom .... agora vou lhe respondê-la.
1 - Para ser Aupair aqui na Alemanha, eu nao tenho estas informacoes com certeza.
Segundo a minha patroa, despende da necessidade da familia. Geralmente eles dao
preferencia a aupairs femininos, que moram nos paises associados a Uniao Européia ou
que esterjam credenciados em agências oficiais de Aupairs aqui na europa. E no meu
caso foi que ela precisava de um aupair masculino para cuidar dos 4 meninos + casa e ,
às vezes, ajudar em algum sevico extra na casa, como por exemplo, pintar a casa.
Quanto ao falar.... quando eu vim para cá , eu mal sabia falar o inlês que estudei por um
ano na " Inglês Fluente em 8 Semanas". Tive de improvisar um pouco, mas a minha
sorte é que a minha patroa fala um perfeito inglês americano, pois ela já morou nos
USA por nove anos e ela já tem experiência com outro aupairs com o mesmo problema.
A familia teve muita paciência em explicar o que eu deveria fazer, geralmente eles sao
assim. Como cheguei sem nenhuma nocao, a patroa meu dou um intensivao de 4 hora
por dia, particular, para eu ir já tendo intimidade com a nova língua. Foi foda!!! Além
das aulas particular que ela me dava, eu estudava antes de dormi e ao levantar. E o
resultado de hoje é que já consigo falar em alemao com seguranca (quase).
Mas nao sao todas as familias Alemas que entendem o inglês para brasilero ver. Entao
se vc mandar alguém para cá... seria melhor que tivesse uma nocao basica do alemao
para nao ficar boiando ou nervoso.
Desculpe me por demorar em dar sinal de vida. Eu vou procura me informar melhor
quanto ser aupair aqui e logo lhe retorno.
Beijos Douglas. Alemanha

-------------------------------------------------------------------------------From: "Edson"
To: <info@crew.com.br <mailTo:info@crew.com.br
Sent: Tuesday, February 25, 2003 10:28 AM
Subject: Re: Edson
ola como vcs estao?
estou estudando na universidade de belfast e ainda sendo aupair p/ sarah angel mas nao
estou morando mais na mesma casa, estou bem mas esta muito frio aqui e como vcs
estao? qualquer duvida que tiveres estou p/ responder, meu ingles ja esta bom, consigo
falar e escutar completamente tudo, apesar de o ingles daqui ser muito mais dificil que o
ingles da inglaterra, gostaria de obter imformacoes de como trabalhar no navio sei que
com o ingles que eu ternho no momento isso e possivel mas o que mais eu precisaria?
muito obrigado
edson santa maria

-------------------------------------------------------------------------------From: "Lucineide Jesus"
To: "Rosangela Pessini"
Sent: Saturday, February 22, 2003 12:09 PM
Hi Rô,
Como vão as coisas? Ainda não nos comunicamos este ano!!! As notícias já estão
velhas demais e a sudade apertando ainda mais. Gostou da rima? Essa saiu da cabeça :)
Bom, aqui ainda está um frio retado. Não tenho feito muito, apenas estou planejando
começar uma faculdade em setembro mas num tá façil não. A grana tá curta demais, até
para quem vive aqui na Europa esta difícil. Depois desse Euro tudo está caríssimo, o
salário vai todo no supermercado.
Nós estamos planejando em ir em dezembro, eu quero ir em julho mas acho que vai ta
frio ai não? O Sérgio está lindão, já nasceram 02 dentes e já está começando a
engatinhar (ou engatilhar?). Me fala sobre você. Eu estou me comunicando com a
Vanessa cliente de vocês.
Beijos e até a próxima,
Lucy

-------------------------------------------------------------------------------From: <Pedro>
To: <info@intercontinental.pro.br <mailTo:info@intercontinental.pro.br>>
Sent: Friday, April 04, 2003 2:51 PM
Subject: Contato feito Com Familia
Ola pessoal da MBRAZIL
Eu fechei um acerto com uma familia de londres, os VALLIS já esta tudo certo ja
comprei a passagem de estudante, eu vou viajar em 13 de ABRIL, para casa deles.
gostaria de agradecer o servico de voces, os vallis moram perto de londres, a vinte
minutos de londres, estou ancioso e muito feliz pela oportunidade. Manterei contato.
Obrigada a voce Israel e a voce Rosangela
um abraco
PEDRO GEROMIN

-------------------------------------------------------------------------------From: "crew"
Sent: Thursday, April 03, 2003 2:52 PM
Subject: Testemunho
Ola Marcelo,
Espero que todos voces da MBrazil estejam bem. Obrigada por ter me encaminhado
tantas propostas de familias. Gostaria de te avisar que ja esta definida a nova familia pra
onde irei, e Sra. Ann em Londres. Minha viagem esta marcada para o dia 12/04 e vou de

trem seguindo o seu conselho. Se houver algum formulario que eu deva preencher ou
mais alguma informacao que eu deva saber, por favor me retorne. Quanto a Fidelma,
esta tudo bem, eu aguardei ela conseguir uma nova au pair que estara chegando um dia
antes de um deixar a familia, portanto nao se preocupe. (Desculpe a falta de acentos no
texto) Desejo a bencao de Deus e muito sucesso pra todos voces. Um abraco Catia

-------------------------------------------------------------------------------From:Marcia
To: marcelo@mbrazil.com.br
Cc: info@mbrazil.com.br
Sent: Thursday, March 06, 2003 10:41 AM
Subject: noticias
Marcelo, Israel , Rosangela e toda a familia M Brazil
Aqui 'e Marcia (Geromin) O'Connor eu usei os seus servicos no ano de 1999 e fui para a
Irlanda como au pair pela sua agencia e foi uma excelente experiencia eu voltei ao
Brasil em setembro 2000 , e depois de 6 meses , ja estava de volta `a Irlanda , desta vez
de casamento marcado :) me casei em julho 2001 e foi inesquecivel . Agora estou
morando na Inglaterra meu marido trabalha como Auditor Accountant e nos temos um
filhinho de 8 meses ...chamado Ben
Muito Obrigada por todas as portas que voces me abriram('e assim que se soletra?),
conhecer voces e a sua proposta mudou minha vida , tanto 'e que meu irmao mais novo
esta inscrito no programa de voces o nome dele 'e Pedro Geromin ...ele esta muito
animado ,tenho certeza que em alguns meses sera ele quem escrevera 'a voces outra
historia de sucesso!
Obrigada novamente
ate mais entao ,
Marcia
p.s ->que Deus abencoe 'a todos voces e a ascessoria que voces prestam.

-------------------------------------------------------------------------------From: Douglas - Alemanha
To: rosangela@intercontinental.pro.br
Sent: Thursday, April 03, 2003 3:33 PM
Subject: Re: Aupair
Olá ROSANGELA !
Como está ???
Eu estou bem. Estou trabalhando muito e estudando também. Quase nao tenho tempo
para respirar ou fazer outra coisa. Foi por acaso que estou visitando o meu email. Faz
tempo que eu nao faco isso, devido a falta de tempo.
Desde Janeiro deste ano, que a minha vida de Aupair tem sido muito agitada. Mas nao
me queixo disso !! Estou muito feliz / contete de estar aqui, mesmo nesta corria toda.
Nesta semana ganhei de presente da familia de aniversário uma viagem de 1 semana
para Freiburg -Köln-Dussordorf. No sabado eu já estarei indo.
Bom .... agora vou lhe respondê-la.

1 - Para ser Aupair aqui na Alemanha, eu nao tenho estas informacoes com certeza.
Segundo a minha patroa, despende da necessidade da familia. Geralmente eles dao
preferencia a aupairs femininos, que moram nos paises associados a Uniao Européia ou
que esterjam credenciados em agências oficiais de Aupairs aqui na europa.
E no meu caso foi q , segundo ela, o meu currículum estava exposto na internet e ela
precisava de um aupair masculino para cuidar dos 4 meninos + casa e , às vezes, ajudar
em algum sevico extra na casa, como por exemplo, pintar a casa.
Quanto ao falar.... quando eu vim para cá , eu mal sabia falar o inlês que estudei por um
ano na " Inglês Fluente em 8 Semanas". Tive de improvisar um pouco, mas a minha
sorte é que a minha patroa fala um perfeito inglês americano, pois ela já morou nos
USA por nove anos e ela já tem experiência com outro aupairs com o mesmo problema.
A familia teve muita paciência em explicar o que eu deveria fazer, geralmente eles sao
assim. Como cheguei sem nenhuma nocao, a patroa meu dou um intensivao de 4 hora
por dia, particular, para eu ir já tendo intimidade com a nova língua. Foi foda!!! Além
das aulas particular que ela me dava, eu estudava antes de dormi e ao levantar. E o
resultado de hoje é que já consigo falar em alemao com seguranca (quase).
Mas nao sao todas as familias Alemas que entendem o inglês para brasilero ver. Entao
se vc mandar alguém para cá... seria melhor que tivesse uma nocao basica do alemao
para nao ficar boiando ou nervoso.
Desculpe me por demorar em dar sinal de vida. Eu vou procura me informar melhor
quanto ser aupair aqui e logo lhe retorno. Beijos Douglas.

-------------------------------------------------------------------------------From: "DENISE SILVA"
To: <rosangela@intercontinental.pro.br
Sent: Saturday, March 15, 2003 10:16 AM
Subject: Re: OLa!
Oi Rosangela, Eu estou otima, estou morando com a mesma familia ela se chama
Folake, ele moram numa pequena cidade chamada Bury St Edmunds, perto de
Cambrigde, eles tem 2 filhos uma menina de 2 anos que vai para creche as 8 da manha e
volta as 6 da tarde e um menino de 5 que vai para a escola as 9 da manha e volta as 3:30
da tarde, eles sao otimos posso estudar todos os dias tenho um carro so para mim. Eles
me ajudaram a renovar meu visto, meu compromisso com eles eh ate julho, acredito que
logo logo ela entrara em contato com voces porque apartir de julho eles vao precisar de
outra pessoa. Eles querem que eu fique, mas tenho outros planos nao posso ficar, eles
sao medicos trabalham muito. Ja falei da familia agora vou falar da experiencia, esta foi
a melhor decisao que tomei na vida, o contato com diferentes nacionalidade sem falar
do progresso que estou fazendo com meu ingles, em junho proximo vou fazer o teste
para o Certificado de Cambrigde, logico que as vezes bate solidao e saudades mas nada
disso se compara com a realizacao de um sonho e o objetivo alcancado. Por hoje eh
isso, obrigada pelo email e ate breve, Take care, Denise

-------------------------------------------------------------------------------To: <info@crew.com.br>
Sent: Friday, March 14, 2003 5:10 PM

Subject: Ola
Ola Rosangela, td bem? Pois eh, ja faz um tempao que estou em londres! Estou
adorando morar aqui... ja tenho muitos amigos, meu ingles melhores e ate ja estou
viajando pela Europa. Tambem ja estou preparando alguns documentos para pedir a
renovacao do meu visto... quero ficar mais um ano. Bem, estou deixando a familia para
a qual eu vim. Eh que ja estou com eles a um ano e agora quero partir para outro tipo de
trabalho, ou para outra familia talves. Outra garota brasileira esta chegando dia 12 de
abril. Sei que eu estou devendo noticias, mas eh que so agora posso usar o computador
da casa e quase nao tenho tempo de ir aos internet cafe...eh que tenho muitas outras
'obrigacoes'tipo: passear e viajar... Que dureza, nao eh? Estou enviando tb uma foto
minha com o garoto que cuido, o Daniel. Ele tem 12 anos e eh super 'gatinho',
inteligente, popular mas tb um pouco mal criado. Mas td bem, acho que eh mesmo um
pouco dificil exigir educacao de adolescentes. Estamos junto com o Fred, meu primeiro
boneco de neve. Foi o daniel quem deu a ele o nome de Fred. Nevou bastante neste
unico dia de neve em londres. Os ingleses ficaram impressionados, foi uma confusao so
na cidade, pois eles nunca esperavam que fosse nevar tanto e o servico publico quase
que nao deu conta do recado. Eu gostei, afinal, foi a primeira vez que vi neve... Minha
host mother me disse que eu fui sortuda, pq nao nevava aqui como nevou naquele dia a
mais ou menos 20 anos. Bem... gostaria de agradecer ao seu e-mail, e tudo que fizeram
por mim qdo precisei... Tenho recebido alguns e-mails de pessoas interessadas em fazer
contrato com a MBrazil, e, sempre dou boas recomendacoes. Muitos beijos para todos
da MBrazil e, mais uma vez, muito obrigada por tudo. FLÁVIA ARAÚJO

-------------------------------------------------------------------------------From: "cynthia nakamura"
To: <info@crew.com.br>
Sent: Thursday, March 13, 2003 9:10 AM
Subject: oie
ola pessoal da mbrazil, eu nao sei se vcs lembram de mim, aqui e a cynthia de belem do
Para que esta aqui na frança. Bom ja vai fazer quase 7 meses que eu ja estou aqui e
graças a deus o meu frances progrediu muito. A minha familia aqui na frança eles sao
muito legais. no inicio eu nao estava me acustumando aqui, pois a cidade e um pouco
pequena, mas agora como eu ja fiz amigos por aqui ja estaindo tudo bem. posso dizer
que tive sorte em ter pego esta familia, pois eles pagam tudo para mim, eles pagaram o
meu curso de frances por um ano mais o meu transporte por um ano tbm!!! o meu curso
de frances e realmente muito bom, estou estudando na universidade de nantes, aqui tem
um curso para estrangeiros, eu estudo 20 horas semanais, assim fica impossivel de nao
aprender o frances. nesse tempo que estou aqui na europa aproveitei para ir a londres
para visitar minha amiga que e aupair , e que foi tbm pela mbrazil. Eu fiquei encantada
com a cidade, mas sei que londres e muito caro. Como me encantei pela cidade estou
querendo ir para la no final de junho quando o meu contrato aqui na frança terminar (se
a familia estiver a procura de outra aupair eu aconselho que algum cliente da mbrazil
feche o contrato com essa familia, pois eles sao muito legais, eu avisarei ). Mas para ir a
a londres preciso encontrar um meio mais economico. gostaria de saber se seria possivel
encontrar uma familia em londres para ser aupair . . Nao pretendo voltar para o brasil
antes de ir para a inglaterra, gostaria de saber teria algum problema em fazer isso.

Quando fui para londres dei umas pesquisadas em escolas e ja tenho em mente algumas
instituiçoes onde eu poderei estudar. . Bom eu nao sei quem esta no escritoria da
mbrazil de jundiai, antes de sair do brasil estava a rosangela e a monica. vcs ainda
continuam ai?? lembranças Cynthia Nakamura

-------------------------------------------------------------------------------From: Douglas Moraes
Sent: Sunday, October 13, 2002 1:45 PM
Subject: Qualidade de Vida
Oi Amigos!!
Estou bem, mas morrendo de frio.
A qualidade de vida aqui é ótima. só vejo carro carissímo no Brazil como por ex:
BMW,Mercedes, Porches, Ferrari... as casa sao bonitas e práticas.Nao há barulho de
buzinas ou gritaria da vida em Sao Paulo. O povo aqui tem muita educacao. Amanha
comeco o meu curso de língua alema. Enfim. Estou muito bem aqui, menos por nao ter
acesso a toda hora a internet, pois fiz um acordo com a patroa mediante contrato quanto
ao uso. Aqui tudo é ca´rissimo, por exemplo o acesso aqui da internet custa em média
R$ 15.00 trinta minuto. É absurdo!! Mas podem ficar tranquilos que em breve enviarei
mais noticias. Falou ?? Um enorme abraco a todos.
Douglas Moraes
Darmstadt - Alemanha

-------------------------------------------------------------------------------From: "Ligia Fernandes"
Sent: Tuesday, March 26, 2002 12:16 PM
Subject: Ligia-Londres
Ola Marcelo/Israel, estou aqui em Londres ja a quase 7 meses( estou trocando meu
visto) e estou trabalhando para uma familia inglesa agora, e estou adorando, estou indo
para escola full-time, pretendo ficar aqui ate dezembro e gostaria muito de trabalhar em
um navio, meu ingles esta excelente, quanto tempo antes eu devo comecar a me
interessar mais em alguma vaga? onde eu devo fazer as entrevistas( estarei no brasil
com certeza em janeiro), eu gostaria de esctudar algo mais aqui na inglaterra, alguma
dica do que eu ganharia mais em um navio para eu tentar estudar aqui? bom muito
obrigada, Ligia Fernandes- Londres
P.S. Eu estava trabalhando para a Nicoleta Economu, ela agora esta com uma au-pair da
Hungria, mas nao esta feliz com ela, com certeza ela vai precisar de outra em um mes
mais ou menos...( ainda frequento a casa dela).Quem tiver alguma duvida ou qualquer
au-pair q vier sozinha aqui para londres pode entrar em contato, ok?

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

From: "Hosana sousa"
Sent: Friday, March 15, 2002 3:36 PM
Subject: Hello + 1 agradecimento
Hello M/Brazil
Hello Israel, Agradecer nunca e demais.
E dificil encontrar palavras para agradecer o carinho, a atencao de voces.
Ja estou aqui nos USA ha um ano, com a mesma familia, pois todo me tratam como
familia desde que aqui cheguei.
A unica objecao, minha, e que moramos distante da Philadelphia e isto dificulta-me a
fazer um curso de ingles completo, entao acho que avancei muito pouco no ingles. Mas
desde fevereiro passei a ter 2 aulas por semana, com certeza vou melhorar. Olhem meus
amores eu estou, mas agora que tenho mais aula de ingles. Um grande abraco e pedindo
sempre a Deus bencaos gracas para que continuem cada vez melhor com esta missao
maravilhosa.
God bless you.
Hosana

-------------------------------------------------------------------------------To: info@intercontinental.pro.br
Sent: Friday, March 15, 2002 8:39 AM
Ola aos clientes mbrazil
meu nome e fabio isac weisheimer , sou filho do pampa gaucho , sou amigo do senhor
marcelo toledo ,e do senhor israel po cerca de 5 anos ,, eem setembro de 1999 fui
convidado por meus amigos a ser membro mbrazil aceitei com todo coracao , em
outubro de 1999 estava em dublim ireland , a trabalhar de motorista a familia white ,,
residentes no bairro blackrock ,, um dos bairros mais ricos da regiao ,,, mas ambos nao
paravam de me mandar , propostas ,,, esses sao chatos ne eu pensava ,, mas era o
trabalho deles ,, o sorriso do cliente satisfeito ,, entao@@ certo dia o ilustre israel me
telefona ,, e ja pergunta o fabao quer ir para nova zelandia ?? nova zelandia onde e isso
pensei ,,mas concordei , me despedi de todos voltei ao brazil , por 3 dias ,, comecou a
negociacao , meu patrao me mandou a passagem ,, hoje estou ainda por aqui , cerca de 2
aninhos , sou churrasqueiro ,vivo bem mas isso nao nem o comeco ,, trouxe para ca ,,
adilsom mezavalo de campo grande ms eder tristao andre vascom fabiano , joao e mais
eu nao lembro esta tudo registrado ,, bom o impotante e o motivo da carta !! dia 2/04
/o2 estarei indo para australia para australia sidney ,, ficarei por 2 semanas treinando ,
novos funcionarios ,, com certesa tirarei os autralianos de lado ,, vagas para passadores
de carne, lavadores de prato , e chefes de cozinha ,,
qualquer duvida responderei depois do dia 14/04/02 ,,
deixo um forte abraco a todos ..

-------------------------------------------------------------------------------To: tripulantes@hotmail.com

Sent: Wednesday, March 13, 2002 2:54 AM
Subject: Graca
Oi Marcelo tudo bem?
Obrigado por mandar varios e-mails tentando me ajudar. Estou em Missouri com Dan
Morris e Christy. Estou bem aqui, mas como havia combinado com Israel e ele me
aconselhou escolher uma familia e continuar procurando por aquela que me interessa.
Gostaria que se vc souber de alguma familia em NY ou NJ por favor continue me
mandando e-mails.
Graca

-------------------------------------------------------------------------------From: "Luciane Kühl"
To: "MBrazil" <info@passaporte.org>
Sent: Tuesday, March 05, 2002 12:14 AM
Subject: Ola amigos da MBrazil!
OLA PESSOAL!
Oh Israel, voce quer me matar do coracao e! Quase morri de susto quando vi minha foto
na pagina da MBrazil! Voce vai acabar espantando os clientes!!! Como estao as coisas
por ai? Por aqui esta tudo muito bem, gracas a Deus. Ja estava sentindo falta de passar
uns e-mails para te perturbar, entao resolvi escrever! A minha familia continua super
legal. As criancas ja estao bem acostumadas comigo e eu com elas! O frio ta grande,
mas por incrivel que pareca sinto menos que em Curitiba, porque todos os locais tem
aquecimento por aqui, entao nao e tao ruim. Li no "MANUEL" que voces me deram,
que podemos encaminhar um relatorio depois de 1 mes aqui e ser "embaixador" ou
alguma coisa do genero, e dai podemos ganhar uns troquinhos extra!!! Como funciona
este esquema? Voces tem alguma au-pair que esteja morando proximo daqui?
Washington, Virginia, North Virginia, Maryland... Ainda nao encontrei nenhum
brasileiro por aqui, entao se tiver alguem de conhecido me avise, porque as vezes sinto
falta de ter alguem para falar portugues! Apesar de que e super bom, porque meu ingles
esta melhorando rapidamente. Estou fazendo aulas de ingles duas vezes por semana. Fiz
o teste e entrei no nivel avancado, e decidi fazer aulas sobre Cultura Americana. Esta
sendo bem legal, estudamos sobre a historia, costumes, enfim, porque os americanos
sao "deste jeito"! Na minha turma todas as alunas sao au-pairs, a maioria da Alemanha.
Muitas familias aqui tem au-pairs e algumas ja me perguntaram se sei de alguem do
Brasil que gostaria de vir, principalmente no verao quando as criancas terao ferias. Se
quiser, posso fazer um contato pra voce (nao sei como escolhem as familias). Gostaria
mais uma vez de agradecer todo o apoio que me deram, pois estou realmente muito feliz
com a familia que me arrumaram! Mas se acham que se verao livre de mim tao
facilmente estao muito enganados! Quando voltar com meu ingles afiado, quero fazer
aquele teste para trabalhar em navios ou hoteis. Ah, gostaria tambem que voce me
avisasse quando abrirem as incricoes pro Green Card, ja que perdi a do ano passado!
Bom, mande um abraco a todos. Ainda nao revelei as minhas fotos, mas assim que
revelar mando pra voces.
Um grande abraco,
Lu Kuhl

-------------------------------------------------------------------------------To: Israel MBrazil
Sent: Monday, March 04, 2002 9:03 PM
Subject: ChristianS.Nigmann - Santos/SP
Israel ,
Está confirmado, vou para casa do Gregory em Nova Jersey. Pode entrar em contato
com ele para acertar a documentação.
P.s: Ele vai me dar a passagem , e não vai descontar do sálario.
Christian S. Nigmann

-------------------------------------------------------------------------------From: "Katia Madeira de Mattos"
To: <info@intercontinental.pro.br>
Sent: Sunday, January 20, 2002 1:37 PM
Subject: Re: oi
Ola Israel
Que saudade de falar com vc, espero um dia conhece-lo pessoalmente.
Eu estou com uma super familia (amigos de uma amiga) na Suica (Deustch), estudo 2
vezes por semana, tenho 2 dias livres, acesso a 1 carro e um apartamento e a familia e
super flexivel com horarios.(Sao 4 criancas super independentes), estou muito feliz, mas
nao quero ficar mais que 1 ano estudando Deustch, quero ir para a parte francesa para
aprender o frances, conto com a sua ajuda. Vou enviar em seguida 1 email com todos os
meus dados.
1000 beijos
Katia

-------------------------------------------------------------------------------From: "canipali"
To: <info@crew.com.br>
Sent: Sunday, January 20, 2002 6:20 PM
Subject: Noticias!
Olá Marcelo e Israel,
Tudo bem?
Quero informa-los que finalmente estou nos EUA, e também agradecer a vocês pela
ajuda.
Cheguei nos EUA no dia 16/01/02, estou na cidade de Houston no Texas, e vou cuidar
de três crianças pequenas.
A familia e' muito boa e simpática. Estou gostando muito!

E como o pai foi transferido a trabalho para a Holanda, onde ficaram por dois ou três
anos, este meu trabalho e temporário, eles viajaram
provavelmente no final de Marco. Por isso gostaria de pedir, que se tiver algum outro
trabalho, aqui nos EUA, por favor me informar, ok?
Obrigada por tudo! E um ano novo cheio de sucesso para vocês!
Abraços para todos,
Marcia Carnivali

From: Dulcineia
To: <info@crew.com.br>
Sent: Thursday, December 28, 2000 11:14 AM
Subject: ida para Miami
Oi Marcelo e Israel.
Estou escrevendo para dizer que estou indo para Miami dia 03.01 para trabalhar com a
Lisa.
Quero tambem dizer que devo isto a voces que sempre estiveram dispostos a ajudar
quando batia aquele desânimo.
Gostaria tambem de saber se voces podem me dar e.mails de brasileiros (clientes da
MBrazil) bem como eu faco p/ saber dos eventos que acontecem em Miami.
Beijos e FELIZ ANO NOVO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dulcineia.

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

To: intercambios
Sent: Wednesday, December 13, 2000 12:36 PM
Subject: trabalho
Marcelo estou escrevendo novamente p/ dizer que por aqui esta tudo bem nos Estados
Unidos. A Glenda tem me tratado muito bem e feito
de tudo p/ que eu me sinta em casa. Tive sorte de encontrar uma familia como a dela. As
pessoas aqui na Carolina sao muito educadas e gentis. Consegui tirar minha learner
permit to drive e so falta o driving test. Ela esta sendo muito paciente. Por enquanto esta
tudo bem. Gostaria de deseja-los um otimo Natal e muitas felicidades durante este novo
ano.
Abracos,
Renata Carvalho- EX- RIO DE JANEIRO

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

To: info@mbrazil.com.br
Cc: ****** Marcelo Toledo ********
Sent: Monday, December 04, 2000 9:09 AM

Subject: sou eu...a Margareth da Inglaterra
Oi Marcelo e Israel,
Tudo bem com voces?
Estou indo, no proximo sabado, 9/12/00 para a Irlanda, na casa da Chantall. L'a, com
certeza, irei trabalhar e estudar tambem.
A Sheree pediu para que voce consiga uma pessoa para trabalhar com ela a partir de
janeiro, ela volta do Canad'a no dia 14/0l.
Eu recomendo esta familia com muito carinho, adorei todos, a familia e grande, sao 3
meninos (5,3 e 1ano e 4 meses) e uma menina que vai nascerde 22 a 24 de dezembro.
Conversei com a Sheree a respeito do pagamento e ela me pagou direitinho, nao tive
problemas com isso.
Me senti muito bem nesta casa, fui super bem tratada, ela 'e uma pessoa super alegre,
ate meio maluquinha, mas muito legal mesmo, o marido dela e uma pessoa sensacional,
se preocupa com voce. Aqui voce pode comer a hora que voce quizer e o que voce
quizer.
As criancas sao super carinhosas, o mais velho, de vez em quando precisa dar umas
broncas, mas 'e so voce dizer que nao vai deixar ver TV que eles ficam quietos na hora.
O menor nao d'a problema nenhum, e super bonzinho.
A unica coisa que tem nas casas que pude ver neste pa'is, e que a bagunca impera, mas e
super facil arrumar tudo e desligar a TV se fizerem bagunca. Brinquedo barulhento s'o
nos finais de semana...quando os pais deixam. Os mais velh0os vao para a escola as
8.30 e so voltam as 4.00, entaio a maior parte do tempo eles estao na escola. As 7.30 ja
estao na cama.
Estou saindo daqui porque preciso estudar, e aqui a pessoa so vai poder estudar depois
de marco.Eu recomendaria esta familia ate para as minhas sobrinhas, que sao como
minhas filhas.Se a pessoas que vier para c'a, precisar xe alguma informa'cao, e so me
contatar, ou por e-mail (que nao 'e sempre que eu abro) ou por telefone da Chantal.
Adorei mesmo esta familia. Muito obrigada,
Margareth Palazzi
ex- Campo Limpo Pta- SP

-------------------------------------------------------------------------------Sent: Tuesday, November 28, 2000 2:13 PM
Subject: inscriçao
Boa tarde!
Gostaria de fazer minha inscrição na primeira semana de dezembro. Quero ir para
Londres/Inglaterra. Tenho uma amiga que está lá, ela foi pela M Brasil, o nome dela e
Zeli Rocha, fui eu quem a indiquei, ela esta la ha um ano e esta super bem e feliz.
Aguardo o retorno Atenciosamente
Alfredo Gewehr Neto

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

From: CLAUDIA MAIA DE ARAÚJO
To: <info@mbrazil.com.br>
Sent: Friday, November 24, 2000 11:44 AM
Subject: Maia: Viagem p/ Alemanha
Sr. Marcelo,
Venho através desta agradecer-lhe a oportunidade e dedicação que você me
proporcionou através da seriedade de sua agência e de sua competência profissional.
Esclareço, ainda, que em nenhum momento me arrependi do contato que fiz com a
MBrazil, muito pelo contrário, agradeço pelos inúmeros e-mails que recebi durante este
período que aqui fiquei no Brasil e que só fizeram reafirmar a minha vontade de
trabalhar e me empregar nas casas das famílias que entraram em contato através de meu
e-mail.
Comunico-lhe, que estou indo para Suiça, a partir da semana que vem para Sr. Jean
Tripet para posteriormente trabalhar na Alemanha. Ratificarei através deste e-mail meu
telefone de contato, na Alemanha, para que possamos ficar sempre em sintonia caso
queiram comunicar-se com minha, pessoa.
Obrigada por tudo.
Claudia MaiA - Belém-PARÁ

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

From: vania silva
To: Intercambios Remunerados no Exterior
Sent: Thursday, November 23, 2000 7:50 PM
Preciso de mais um favor. O ultimo...Preciso saber a data exata que esta menina estara
vindo, para me substituir aqui na Florida pois eu preciso reservar o meu voo para o
Brasil urgente, vc sabe que em final de ano e terrivel p/ conseguir voo. Eu estou
realmente decidida a voltar. Diga a menina que esta vindo que nesta casa e um otimo
lugar p/ juntar dinheiro em 8 meses eu juntei 4000 dolares. Boa Sorte para ela!
Vania Silva- USA

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

To: Cruise Staff School and Agency !
Sent: Thursday, November 16, 2000 10:24 AM
Subject: R: NOTICIAS - VARLENE
PREZADOS E QUERIDOS
MARCELO / ISRAEL
Estou muito bem aqui na casa de Palmina/Marco, o local é lindo afastado da cidade,
mas estou gostando muito, a familia é otima, voçe sabe como sao os italianos, estao
sempre alegres, de vez em quando dou grandes gargalhas com a Palmina, na casa da
mae dela tem uma outra brasileira, està aqui desde setembro. Ainda estou um pouco

enrolada com a lingua, mas quando eles falam comigo eu consigo entende-los, aos
poucos começo falar algumas palavras.
Quando aos serviços, tudo aqui è muito pratico, quando estou aquecida, a Palmina
manda eu parar. Depois do almoço tenho 2 horas de descanço, depois quando dà ela me
ensina o italiano.Estou muito contente, obrigada por tudo, manteremos contato.
A Palmina esta lhe mandando um grande abraço. Um abraço para o Israel.
Com carinho, Varlene -Curitiba-PR.

-------------------------------------------------------------------------------From: Vivian Zimmermann
To: <info@crew.com.br>
Sent: Sunday, November 05, 2000 8:44 PM
Subject: Solicitação de Proposta
Caro Marcelo
Como vai? Espero que esteja tudo bem. Não sei se vc se lembra de mim. Sou Carmen
Loechelt de Blumenau/SC. Primeiramente quero lhe agradecer de verdade por toda a
força e pela oportunidade de viajar aos EUA que graças a você e sua agência eu
consegui. Fiz minha inscrição no início de Fevereiro e no início de Maio eu já estava
embarcando para os EUA. Recebi muitas propostas, das quais algumas eram muito
boas. Resolvi ir para Michigan, na casa do casal Nicole e Carl Cooper. Trabalhei pra
caramba. 4 crianças, uma casa enorme, mais precisamente um Hotel. Trabalho pesado
mas o serviço era bom. Além desta casa, consegui um "bico" em mais 2 empregos
paralelos e nos finais de semana também ajudava num restaurante. Apesar de muito
cansativo, ganhava um bom salário. Estou muito feliz porque consegui melhorar muito
o meu Inglês e conheci o modo de vida americano.Eu fazia todo o trabalho da casa e do
hotel e ainda cuidava das crianças ensinando eles a cantar e falar Português. Porém a
Nicole agora está vendendo a casa e vai morar em uma casa bem retirada da cidade,
mais pro Norte, perto do Canadá. É casa é em um local muito lindo, perto de um lago,
mais longe de tudo e de todos. Ela sabia que já estava meio difícil eu me acostumar
morando lá em Holly, uma cidade muito pequena, quase uma vila então me liberou pra
eu vir matar a saudade da minha família. Agora peço a vc mais uma chance, pois já
estou com muita vontade de voltar, de preferência para uma cidade um pouco maior.
Gostaria de embarcar no final de Novembro se fosse possível, porque depois as
passagens ficam mais caras e não sei se a família vai se dispor a pagar pra mim, o que
com certeza seria muito bom. Tenho certeza de que, com a experiência que eu tive no
exterior nesses 5 meses, qualquer emprego pra mim é bom: cuidar de crianças,
doméstica, governanta, cuidando de idosos, melhor ainda trabalhando em
restaurantes/hoteis como copeira, camareira, ... Tenho 55 anos, muito experiência com
os trabalhos de casa e vontade de vencer. Deixo a você um grande abraço e um beijo no
seu coração por toda ajuda que vc tem me dado.
Carmen Loechelt - Blumenau/SC

-------------------------------------------------------------------------------From: marcia cristina oliveira
To: <info@crew.com.br>

Sent: Tuesday, October 24, 2000 4:40 PM
Subject: mudanca de carreira
Ola Marcelo e Israel
Estou escrevendo para, primeiro expressar a minha graidao pela oportunidade que tive
de vir morar e trabalhar nos EUA. No dia 13 de outubro fez um ano que que sai do
Brasil, desde que cheguei sempre trabalhei e morei em casa de familias como baba.
Conheci Steve Hodge ha 4 meses atras, ficamos noivos do dia 13 de outubro,
exatamente no dia que fazia um ano fora do meu pais. Ele e empresario, e no mes
passado sai da casa da familia que morava e trabalhava como baba, para trabalhar com o
Steve. Em seu escritorio, organizo papeis, digitos formularios, moro so num pequeno
apartamento no centro de Sarasota e tenho meu proprio carro, tudo e muito simples,
nada chique, mas consegui tudo com esforco e dignidade. Agradeco primeiro a Deus, e
depois a MBRAZIL por ter me dado a chance de seguir os meus sonhos.
Beijos a todos
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Curitiba-PR

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

To: info@mbrazil.com.br
Sent: Thursday, October 12, 2000 12:41 PM
Subject: olha eu aqui outra vez......
Ola marcelo
pode mandar o Israel se ajoelhar e rezar 3 ave-marie, 1 credo e 5 pai-nosso ; eu
consegui, e foi mais fa'cil do que eu pensava, na imigracao da inglaterra eles naum me
fizeram nenhuma pergunta, simplesmente carimbaram meu passaporte e boa, e aqui na
irlanda entaum eles nem se deram ao trabalho de carimbar, olharam, me devolveram e
disseram ok, alias eu gostaria de saber se e' normal eles naum carimbarem o passaporte
aqui na irlanda. Também gostaria de saber se vc tem algum brasileiro por aqui, pois
tudo que eu consegui encontrar foi tcheco e frances, ate' agora nenhum verde amarelo, e
eu to doida de vontade de falar portugues com alguem ao vivo e em cores. Se vc tiver
alguem, me escreva, meu e-mail e' ... bem, de resto aqui esta' tudo `otimo, estou
trabalhando na casa da yvonne, e e' tudo muito simples e fa'cil, ganho 80 libras por
semana, e no final de ano nos iremos para as ilhas gran Canaria na Espanha, onde a
Yvonne tem casa de verao. Qualquer dica que vc tiver a respeito da Irlanda sera' bem
vinda pra mim ok
bye
Gislaine- ex- Jundiaí-SP

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

From: Kemi
To: info <info@crew.com.br>
Sent: Tuesday, October 10, 2000 6:07 PM

Subject: Greetings
Hello Marcelo?
Desculpe a demora para dar noticias,por aqui segue tudo normalmente. Estou morando
com uma familia de Nigerianos eles sao muito legais,fazem de tudo para que eu me
sinta bem.Tenho um carro para levar a Tayo na escola e ir para escola as vezes saio para
passear,mas ainda nao fiz amigos. Gostaria que voce me enviasse alguns telefones para
que eu possar encontrar alguma brasil eira para fazer amizade,pois tenho muito tempo
livre.Estou muito feliz,e caso alguem se interesse pode dar meus telefones para
informacoes,ok?
Obrigada por tudo,aguardo resposta. Abracos,
Virginia- Campo Bom R.S/
Epping,U.K.

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

From: marcia cristina oliveira
To: <info@crew.com.br>
Sent: Tuesday, October 24, 2000 4:40 PM
Subject: mudanca de carreira
Ola Marcelo e Israel
Estou escrevendo para, primeiro expressar a minha graidao pela oportunidade que tive
de vir morar e trabalhar nos EUA. No dia 13 de outubro fez um ano que que sai do
Brasil, desde que cheguei sempre trabalhei e morei em casa de familias como baba.
Conheci Steve Hodge ha 4 meses atras, ficamos noivos do dia 13 de outubro,
exatamente no dia que fazia um ano fora do meu pais. Ele e empresario, e no mes
passado sai da casa da familia que morava e trabalhava como baba, para trabalhar com o
Steve. Em seu escritorio, organizo papeis, digitos formularios, moro so num pequeno
apartamento no centro de Sarasota e tenho meu proprio carro, tudo e muito simples,
nada chique, mas consegui tudo com esforco e dignidade. Agradeco primeiro a Deus, e
depois a MBRAZIL por ter me dado a chance de seguir os meus sonhos.
Beijos a todos
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA - Londrina-PR

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

From: Maira Baraldi
To: <info@crew.com.br>
Sent: Tuesday, October 03, 2000 5:00 PM
Subject: Informacao
Ola Marcelo!
Tudo bem por ai?

Estou na California denovo, pois vim by bus por este pais. Atravessei toda a
famosa"Route66". Foi muito legal. Conheci lugares lindos, como desertos, montanhas,
florestas, praias, terra dos indios, grand canyon etc. Tudo maravilhoso a viagem tenho
de dizer foi cansativa.
Sai numa quinta 10:30pm e cheguei aqui domingo as 11:00pm. Na segunda fiz uma
entrevista e na terca ja estava trabalhando. Levanto as 7:00 levo as crincas (2) de 11 e 9
anos, para a escola e ate as 3:00 tenho livre. Depois pego elas na escola e levo para
outras aulas, hipismo, soccer, footbal etc. Dou a janta e fico com eles ate as 7:00pm de
segunda as sextas. Meu salario e o dobro de la. E tenho um carro grande e telefone so
para mim no quarto, mas pago a conta e claro. A familia e boa, as crincas nessa idade
nao sao faceis, mas tudo tem jeito, nao?
Beijos
Maira - ex- PORTO ALEGRE

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

From: Adilson Mezavalo
To: <info@crew.com.br>
Sent: Thursday, September 28, 2000 1:27 PM
Subject: My NZ experience !!!
Caros amigos,
Venho atraves desta apenas expressar toda minha gratidao e confiança na empresa
MBrazil do meu amigo Marcelo Toledo, por toda ajuda e apoio dado em minha estada
neste pais maravilhoso que chama-se Nova Zelandia. Desde o meu ingresso nesta
agencia, fui sempre rapidamente atendido e colocado nos melhores contatos de emprego
no exterior. Tive a oportunidade de escolher e poder seguir o que achei que era melhor
para mim naquele momento. Quando cheguei a Auckland, a maior cidade deste pais, fui
recebido por um contato que ele ja havia feito pra mim, e nao me faltou nada, desde
estadia a alimentação e emprego. Estou conseguindo outras oportunidades para ir
embora para outros paises, e mais uma vez estou tendo todo apoio necessario desta
agencia que sempre esteve prontamente para me atender. Meu amigo, obrigado pela sua
ajuda, todo sucesso do mundo pra vc, e parabens pela nova herdeira. Muita paz e saude.
Muito Obrigado,
Adilson
Auckland - Nova Zelandia

-------------------------------------------------------------------------------To: <info@mbrazil.com.br>
Sent: Thursday, September 28, 2000 3:45 AM
Subject: MESSAGE FROM HELENA BAZILIO DINIZ
Ola, Marcelo tudo ben ... tudo ocorreu ben. A familia aqui na Itália è otima, a unica
coisa dificil è o idioma.
Beijos, Helena - Rio de Janeiro-RJ

-------------------------------------------------------------------------------From: Barbosa Nanci
To: <info@crew.com.br>
Sent: Friday, September 22, 2000 6:05 AM
Subject: Amigos
Ola Marcelo
Eu estou super feliz. E gostaria que vc me mandasse contatos de pessoas aqui na
Inglaterra.
Pessoas legais para eu fazer amizade. No aguardo. E um grande beijo
Nanci

-------------------------------------------------------------------------------MBRAZIL NAS OLIMPÍADAS
Sent: Friday, September 15, 2000 4:25 AM
Subject: Eu pequei na tocha !!!!!!
Hello amigos ... olha eu aqui participando de um acontecimento historico.
Eu pequei na tocha lalalilalaaaaaaaa !!!!!!
OK !!!! Everybody, meu rosto esta horrivel, super inchado porque eu exagerei um
pouco no sol quando eu fui para Perisher Blue, mas valeu, nao eh mesmo ????? Beijos
repletos de saudades para todos.
Verusca - Sydney

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

From: Cristina Carola
To: <info@crew.com.br>
Sent: Monday, September 18, 2000 5:50 PM
Oi Marcelo!
Finalmente vou conseguir enviar meu testemunho. Você sabe que aqui na Folha de
S.Paulo as coisas não são fáceis. O tempo... Bom, para que as pessoas saibam, sou
jornalista e tomei contato com a M/ Brazil por meio de um anúncio para assessor de
imprensa. Durante 8 meses trabalhei para a agência como assessora de imprensa e
depois de ver tantas pessoas viajando para o exterior, tantos relatos, tantos cartões
postais e depois de tanta insistência do Marcelo, resolvi preencher a ficha de inscrição e
seguir os passos que todos seguem quando preenchem a ficha.
Essa era uma exigência do Marcelo, que achei justa e segui a risca. Minha intenção era
viajar em novembro ou dezembro e ficar 4 meses na
França. Recebi uma série de propostas, algumas que realmente não tinham o meu perfil,
e aceitei a última proposta.

Aceitei uma proposta para ser babá de um menino de 2 anos em Monaco. Troquei de
país? Sim. O meu objetivo era claro: aprender francês. Não importava estar em Paris ou
na Bélgica.
Viajei, depois de ter pedido todas as informações que eu queria. TODAS. Esse, depois
da decisão de inscrever-se, é o passo mais importante para alcançar o sucesso. Se
qualquer coisa não estiver clara é melhor tentar esclarecer ou desistir, por mais
tentadora que pareça a oferta.
A família que me ´contratou´ tinha 4 filhos e, pelo contrato, eu iria cuidar apenas de um.
Combinamos e eles foram me buscar no aeroporto. Por uma falha de comunicação
minha, estavam me esperando em outro portão. Isso me desesperou um pouco, mas
depois ficou tudo resolvido. A família era e é ainda, porque me comunico regularmente,
ótima. Os filhos são extremamente educados, apesar de o pequeno MAX, do qual eu me
ocupava quase todo o dia, era um pouco temperamental. Coisas de criança, resolvidas
com paciência, amor e criatividade (coisa que a minha família prezava muito)
Trabalhava bastante tempo, mas não bastante. A Alice (mãe das crianças) não
trabalhava e me ajudava em tudo. Quando vim embora, simplesmente por ter duas
ofertas de emprego aqui, foi difícil. As crianças choraram, a Alice, ninguém queria que
eu voltasse.
Isso, apesar de me deixar triste, me deixava felia também, porque eles gostavam do meu
trabalho.
E o meu objetivo, que era aprender francês, nem viajar, nem ganhar dinheiro (eu
ganhava 100 dólares por semana) estava sendo atingido. Lamentei muito a volta e até
hoje me correspondo com minha família monegasca, que na realidade é suíça.
Um beijo e coragem para quem está indo. A decisão é difícil, mas extremamente
necessária para quem tem um objetivo na vida
Obrigada
Cristina Carola
Jornalista - Folha de SP

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

From: Roseli A Barbosa
Sent: Wednesday, September 13, 2000 10:26 AM
Subject: Roseli
Ola!!! Estou morando em Glastonbury, estado de Connecticut, entre Boston e NY. a
cidade e super pequena, preticamente nao tem onibus, um ou outro de vez em nunca.
Tem um pequenino shopping (Claro!!!), uma Grande "Book Store" e uma grande
biblioteca. Porem se voce quer ir a um shopping maior, ou a um supermercado maior,
enfim fazer compras de modo geral, precisa ir a outras cidades proximas.
Me envie noticias sempre OK.
Beijos
Roseli- SP

-------------------------------------------------------------------------------From: Marilda Santos
To: <info@crew.com.br>
Sent: Monday, September 11, 2000 10:50 PM
Subject: Re: Novidades
Ola marcelo!
Na minha opiniao essas pessoas que estou lhe criticam talvez nao conhecem seus
proprios filhos! Porque a escolha de trabalhar como quizer e nossa, nos que escolhemos
as familias para intercambio, agora se alguem escolhe mau , o problema e dessa pessoa
mesma.
Eu tive lutas aqui, escolhi uma familia chata, mas amava as criancas, mesmo assim nao
acusei ninguem, porque a escolha foi minha.
Coloquei meus juelhinho no chao e pedi a Senhor ajuda, hoje consegui a extensao do
visto, vou mudar para Nova York, em nome de Jesus ja consegui o visto para estudante,
nao penso em voltar para o Brasil muito cedo, quero estudar e trabalhar legal aqui na
America, porque o Brasil esta muito triste, nao tem empregos, choro muito quando vejo
as noticias da minha terra, mas creio que Deus sabe todas as coisas.
AMO VOCES EM JESUS!
Deus o abencoe esses que te acusam!
A minha amiga Magda de Marilia-SP esta muito feliz com sua agencia, ela esta vindo
para intercambio com uma familia maravilhosa, creio que Deus a de abencoa-la!
Marcelo nao se aborreca, dobra seus joelhos no chao, fale com o Senhor Ele resolvera
todos os seus problemas!
de sua amiga:
Marilda- Presidente Prudente-SP

-------------------------------------------------------------------------------From: Agmar
To: <info@crew.com.br>
Sent: Saturday, September 09, 2000 7:40 PM
Subject: Estou em Alexandria-VA
Marcelo, Boa tarde.
Como esta sua filha ? Já nasceu ? tenho certeza que bem e com saude. Estou em
Alexandria-VA, demorei para escrever pois queria ter certeza que esta nova familia
seria a melhor opcao para mim. Gracas a Deus esta sendo. Sao muito atenciosos e
valorizam muito meu trabalho. Estou cuidando de uma menina de 7 anos, muito calma e
educada. Tenho todas as manhas livres (ate as 14:00 horas) e ganho o mesmo que em
North Carolina, so que por 30 (trinta) horas trabalhadas na semana, o que exceder eles
me pagam a parte. Valeu a pena mudar!!.
Obrigada por tudo e ate breve.
Agmar- 46 anos - SP

-------------------------------------------------------------------------------From: Elias Germano
To Sent: Friday, September 01, 2000 11:23 AM
Subject: work usa
Ola marcelo, o meu trabalho aqui no hotel e puxado, mas estou dando conta. ganho uns
1300 dolares . o problema e que estamos na baixa temporada, entao temos muitos off,
logo nao ganho por estar parado. mas da para ir levando. nao sei de quanto e o salario
com a familia americana, mas se aparecer um outro emprego nessa mesma faixa 1300
dolares pode entrar em contato comigo.
Um abraco ELIAS
Orlando- Florida-USA

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

From: Nanci Barbosa
To: <info@crew.com.br>
Sent: Wednesday, August 30, 2000 5:23 PM
Subject: Au Pair
Ola Marcelo
Tudo bem?Eu estou na casa da Susan aqui na Inglaterra. Estou otima. Obrigada.
Escreverei mais depois.
Beijos
Nanci- Sao Paulo

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

To: <info@crew.com.br>
Sent: Thursday, August 24, 2000 7:34 AM
Sim, esperei quase 03 meses, mas gracas a Deus deu tudo certo e consegui o Visto de
Au-pair aqui na Holanda , a familia pagou minha passagem . Olha, nos estamos
mudando para Belgica em outubro. Olha Marcelo, eu quero ficar aqui apenas um ano,
mas durante esse periodo
eu queria passar um mes na Inglaterra para melhorar o Ingles. Tchau
Neide- Amsterdan- Holanda

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

To: <info@crew.com.br>
Sent: Monday, August 14, 2000 4:40 PM
Subject: minha vida
Sei que tu te esqueceste de um detalhe muito importante, Marcelo, eu casei ha quase um
mes atras, e em breve estarei trabalhando legalmente aqui. O motivo que estou te
escrevendo e que tenho uma familia que precisa ASAP uma nova Au Pair, em Virginia
Beach. Eles pagam 200 p/semana, de segunda a sabado. E essencial que fale ingles
porque eles tem 3 criancas e farao entrevista por telefone e mandarao varios e-mails. Ja
vou te antecipando que eles nao deixarao ela voltar antes de um ano. Eles sao muito
exigentes. Tenho certeza que tu te lembras dos meus e-mails...mas como vim passar
duas semanas aqui para organizar a casa deles depois que mudaram de endereco, me
pediram que entrasse em contato contigo. Eles precisam da Au Pair para o inicio de
setembro, quando as criancas devem comecar as aulas. Se a Au pair quer apenas vir
para ca, juntar dinheiro e voltar para o Brasil, e uma otima oportunidade. Eu inclusive
posso ensina-la pois ainda nao estou trabalhando . Comecarei a fazer os meus papeis na
Imigracao amanha. ( so de exames medicos e vacinas 250 dolares, pode ? ) Tudo bem.
Mais um outro favor. Sei que tu tens como me conseguir o numero da Varig,
Transbrasil, Continental etc "1-800", quero tentar ser guia e interprete dos americanos
que pretendo levar para o Brasil no carnaval. Ja tenho seis passageiros que pretendem
passar no minimo 15 dias viajando no Brasil . O que tu achas da ideia ?Vou aguardar
noticias
Tereza Medereiros - ex- Porto Alegre-RS

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

From: Adilson Mezavalo
To: <info@crew.com.br>
Sent: Friday, August 11, 2000 6:47 AM
Subject: NZ Experience !!!
Minha vida na NZ. Foi sem duvidas nenhuma uma das maiores experiencias da minha
vida. Atraves da agencia MBrazil, fui morar em Auckland, Nova Zelandia, e, diferente
de muitas pessoas que vao sem perspectiva alguma, desde minha chegada la, fui bem
recebido pelos agenciadores da MBrazil, pois tive para onde ir, e logo depois, trabalhar.
Nao me faltou nada, o pais e bonito, tudo e organizado, as coisas funcionam, enfim,
uma vida perfeita para quem quer comecar uma nova. Passados 6 meses la, nao tive
problemas com o visto, pois trabalhava em um restaurante, na media de 60 horas por
semana e recebendo NZ$ 12,00 por hora, que se comprometeu em me ajudar a
conseguir o visto de trabalho. O custo de vida e alto, mas conseguesse viver bem. E uma
experiencia bastante valida, e recomendado para quem gosta de aventura e busca o
crescimento pessoal nestas viagens ao exterior.
Adilson - Campo Grande-MS

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

To: <info@intercontinental.pro.br>
Sent: Saturday, July 22, 2000 2:33 PM
Subject: acontecimentos
OLA MARCELO!
PROVAVELMENTE VC NAO SE LEMBRE DE MIM, SOU NICE(EUNICE
VIEIRA) E ESTOU ESCREVENDO P/ CONTAR AS COISAS BOAS Q CONSEGUI
FAZER ACONTECER NA MINHA VIDA.
1- CONSEGUI MEU VISTO DE ESTUDANTE PATE 31/AG/01
2- COMECEI A TRABALHAR EM UM CAFE NO CENTRO DE LONDRES
GANHANDO £800 POR MES, ACHO Q E UM BOM COMECO. EU E A ILMA
ESTAMOS MORANDO JUNTAS, MAS ELA AINDA NAO CONSEGUIU UM
EMPREGO E PROVAVEL/E IRA TRABALHAR COMO AU PAIR. POR HORA E
SO UM ABRACO
NICE- Londres- UK

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

From: Renata Bernardi
To: <info@crew.com.br>
Sent: Thursday, July 20, 2000 3:08 PM
Subject: Re: Dear Marcelo
A quem possa interessar:
Eu hoje estou aqui na AMERICA, por via do Sr Marcelo Toledo, que me deu essa
maravilhosa oportunidade de hoje poder estar aqui. De poder estudar, trabalhar, e
conhecer um pais diferente, com cultura diferente, e com pessoas diferentes. Sao
oportunidades que nem todos tem, mas eu tive o prazer de um dia conhecer a Agencia
MBrasil, e hoje estar num lugar encantador. Estou feliz demais, aprendi muita coisa.
Oportinidade de estudo e emprego no exterior nao 'e prostituicao. Obrigado pela sua
atencao.
Renata Bernardi ( ex- Jundiai-SP )
Amsterdam - NY

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

From: AGMAR
To: <info@crew.com.br>
Sent: Monday, July 17, 2000 11:44 PM
Subject: Contato....
Boa Noite Marcelo,

Cheguei em Huntersville, North Carolina, no dia 07/07/00, est'a sendo uma experiencia
muito interessante. Assim que cheguei, fui convidada a passar uma semana com a
fam'ilia na praia (Myrtle Beach), a casa era muito confortavel e bonita, com piscina e
todas as mordomias que se pode imaginar. Voltamos para casa no sabado. A familia me
trata super bem, eles moram em uma especie de condominio, as casas sao muito
luxuosas e parecem cenario de filme. No domingo fui com eles a Igreja, foi uma bela
experiencia. A principio esta tudo bem, espero que consiga me adaptar ao modo de vida
desta familia. Gostaria, no entanto, que voce continuasse a me mandar propostas, caso
apareca alguma mais atraente financeiramente ( atualmente estou recebendo US$
200,00) eu gostaria de poder optar. Estou encarregada de cuidar de 4 criancas ( 6, 5, 2 e
1 anos) e barra, mas eu sabia que enfrentaria alguns desafios, faz parte do " jogo" do
aprendizado. Te confesso que " cresci" muito nestes 10 dias. Um big beijo espero
continuar contando com o apoio desta agencia super seria que esbanja responsabilidade
e comprometimento.
Bye Agmar.

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

From: ADRIANA DE SOUZA
To: MBRAZIL
Sent: Wednesday, June 16, 1999 9:17 PM
Subject: Marcelo
Tenho 29 anos, sou de Jau/SP, porem estudava e trabalhava em Ribeirao Preto/SP. Eu
era secretaria de diretoria de uma das maiores distribuidoras de produtos odontologicos
da America Latina) Permaneci na empresa por 5 anos consecutivos. Apos me formar em
secretariado tecnico, cursava o terceiro ano de Direito na UNIP-Universidade Paulista
em Ribeirao Preto. Eu dividia um apartamento com uma amiga em Ribeirao Preto,
deixei de morar com minha familia ha 7 anos, devido Jau/SP ser uma cidade menor e
voce sabe a carencia que ja existia na grandes cidades, em uma cidade menor ai era
impossivel conseguir grandes empregos com melhores salarios.
Eu realmente nao poderia reclamar do meu trabalho, da meu salario (que era realmente
bom) e da minha vida em si. Ribeirao Preto eh uma idade da qual eu voltaria a morar
sem o menor problema. Viajava constantemente ao exterior conheco alguns paises,
sempre com sacrifico conseguiu guardar algum dinheiro que era investido nestas
viagens.Na transicao entre Jau e Ribeirao, consegui passar 4 meses em New York City,
tudo por minha conta, passagem, hotel de estudante, escola , tudo, gastei em torno de
US$ 3.000,00 . Prometi voltar....e aqui estou....estou aqui desde setembro/98.
Contactei o Marcelo Toledo pela primeira vez ao ver um anuncio no Jornal Folha de
Sao Paulo, era um anuncio simples dizendo: " estude no exterior ", eu me interessei e
liguei para o Marcelo naquele dia mesmo. Ele me explicou que haviam familias que
gostariam de ter Au-Pair ou seja pessoas jovens de diferentes paises para permancer em
suas casas, onde lhe dao comida, hospedagem, carros, viagens a troca de ajudar em
alguns afazeres domesticos e cuidar de seus filhos. Fiquei um pouco " desconfiada"
(quem nao ficaria??) - a gente escuta tanta coisa neste mundao de Deus que acredito
algumas vezes que sejam verdades... Resolvi arriscar, mandei meu curriculum para ele
colocar na NET e ver o que da. Paguei uma taxa de US$100,00 na epoca e esperei. No

primeira semana apos o envio do curriculum nada mais que 16 familias me
contactaram... meu telefone de casa, meu celular ficavam congestionados de tantas
ligacoes....fiquei feliz ao mesmo tempo surpresa....
Depois de muito resolver, ver os pos e os contras, decidi vir para uma familia nos USA,
no estado da Georgia em uma ILHA (isso mesmo, uma ilha) chamada St. Simons
Island, tem em media 800 habitantes (confirmado, acabei de perguntar ao meu "daddy
americano) com suas "fenomenais'" casas... No Brasil eu estava com algumas
dificuldades em relacao ao VISTO/VISA, algumas familias nao estao preocupadas com
o seu status , porem ele gera alguns problemas como: voce sendo um cidadao ilegal,
tudo eh mais dificil.... Ao chegar aqui minha familia era composta de Andrew (o
daddy), Ashely(mommy) e Lindsay (minha pequena irmazinha de 6 anos)...
Aparentemente uma familia feliz e normal. Logo que cheguei ganhei um carro (uma
UZUSU RODEO 98), um lindo quarto com todo o conforto, um computador, um
telefone celular,um mapa da ilha e dos USA *risos*, e todo o sistema de como a casa
funcionava... Meu " daddy" aqui eh funcionario de vendas da YORK
INTERNATIONAL, uma das maiores empresas de ar condicionado da America, eu
acredito que ele ganha muito bem pois viver aqui na Ilha eh um custo de vida um tanto
caro. Morar aqui nesta regiao no estado da Georgia eh ter status de rico. Minha mommy,
eh uma executiva da THE PRUDENTIAL, uma das maiores empresas de seguro por
aqui. Minha irmazinha (veja as fotos, ela eh lindinha*risos*) vai na escola o dia inteiro
e eu so a vejo a tarde, porem ela e super esperta e inteligente para uma crianca de 7
anos... Bem, a segunda providencia quando cheguei , foram me matricular numa escola
de ingles, totalmente gratuita (eh do governo americano) propria para ensinar ingles
para estrangeiros , estou agora no terceiro nivel do ESL - English is Secound Linguage.
Quando cheguei , nao sei bem o que aconteceu, meu ingles " travou'" eu nao conseguia
falar nada, escrevia super bem, mas falar, meu Deus , parecia tonta, com medo de falar
errado, aquelas coisas....eles tiveram muita paciencia e me ensinavam tudo o que eu
precisava... hoje estou most better..... Eu escolhi esta familia pela seguinte: muitas
familias que entraram em contacto comigo queriam realmente uma babysitter, porem
esta familia era diferente: alem de ter uma crianca praticamente independente, eu seria
nada mais ou nada menos que uma irma que ela nao teria... sou considerada parte da
familia em todos os sentidos, minha irmazinha me chama de BIG SISTER , parece que
fui " adotada" por eles... Nao estou escalada para fazer os afazeres domesticos (temos
empregada), ajudo no que posso , porem nao tenho obrigacao nenhuma. Minha unica e
exclusiva obrigacao eh levar as 7:30 da manha e buscar as 6:00 da tarde minha
irmazinha na escola, o restante do tempo livre eu faco as minhas atividades: ganhei um
titulo do GMC (academia de ginastica), vou a praia, vou a escola tirar duvidas com uma
professora exclusiva para isso, tenho aulas de tennis em meses alternados, neste verao
ganhei um titulo de um clube super 10 aqui numa ilha chamada Jekisland, onde tem
uma grande piscina artificial com ondas como se fosse o mar (coisas de
americanos....*risos*)... Meus finais de semana comecam na quinta feira (sexta nao tem
aula), sempre viajo por aqui , semana passada eu estava na Florida, Boca Raton e Miami
Beach (meus avos americanos tem casa de praia nestas cidades) , arrumei ate namorado
em Atlanta, onde costumo ir a cada 15 dias.... Salario?? Bem eu nao ganho salario, para
dizer a verdade eu ganho uma " ajuda de custo" semanalmente de US$100,00 para
suprir minhas necessidades (uma roupinha nova, um shampoo novo, essas coisas de
mulher), pois como nao estou trabalhando eu acho injusto cobrar para ficar aqui.... eles
me dao este dinheiro porque querem que eu me sinta bem aqui...
Bem voltando ao assunto do VISA, quando cheguei aqui estava com VISA de turista
podendo permanecer por 6 meses no pais. Meu pai aqui, disse que eu necessitaria dar

entrada em papeis para permanecer mais tempo e foi ver tudo isso para mim. Consegui
um I-20 na escola e troquei o meu VISA para exchange student, ou seja a imigracao
americana me deu mais um ano para permanecer no pais. Sim, pretendo voltar para o
Brasil... retormar a minha universidade, a minha vida... O Brasil e meu pais!!! Nao ha
universidade, pessoa que dara esta experiencia de vida de conhecer profundamente
outras culturas, outros valores morais, de familia, de amizade....porem so quem mora
longe de sua patria sabera o que digo agora, reafirmo o Brasil eh meu pais. Infelizmente
nos jovens somos limitados a dimensoes que nao existem, existe um mundo tao grandes
e tao cheios de novas experiencias para serem explorados e infelizmente ficamos
limitados, presos, com medo do desconhecido. Eu arrisquei um bom emprego, um
otimo salario, para viver esta experiencia de vida, que realmente esta valendo a pena...
Eu gostaria que todos as pessoas pudessem viver esta maravilhosa experiencia de vida
que Deus, Marcelo e todos que gostam de mim me ajudaram a realizar.
Fique com Deus e tenha sucesso!!!
Adriana

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

From: Ângela dos Santos
To: <info@intercontinental.pro.br>
Sent: Monday, June 05, 2000 6:35 PM
Subject: Oi Marcelo!
Tudo bem contigo?
Estou aqui em Munik, na Alemanha, super contente, ja sentindo falta de falar portugues
e da nossa tipica comidinha... risos...
Grata sempre pela atencao e carinho.
BEIJINHOS E SAUDACOES DA ALEMANHA PARA VC E TODA A SUA
EQUIPE.
ANGELA-MUNIK

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

From: vania silva
To: <info@mbrazil.com.br>
Sent: Friday, June 02, 2000 9:14 PM
Subject: News
Dear Marcelo,
Estou escrevendo para contar um pouco do que faco aqui e para agradecer tudo que
voce fez por mim. Nos dias de hoje com o Brasil como esta e dificil acreditar em
alguem. Eu nao tive outra alternativa. Tive que acreditar no seu trabalho porque queria
vir para os EUA. Nao me arrependo nenhum pouco. Voce e maravilhoso quero ser sua
cliente para sempre, porque o seu trabalho realmente e serio. Vou sempre estar ao seu
lado e quero encorajar as pessoas para que tomem esta decisao e facam o que estou
fazendo. Estar em um pais de primeiro mundo e um meio de crescer em varios aspectos

da vida. Alem de aprender Ingles, estou crescendo muito como ser humano, estou
aprendo a ser mais segura e a me virar sozinha. Sou filha unica e sempre fui muito
protegida pela a minha familia. Tomei a decisao de vir para ca, depois de perder o meu
emprego em uma multinacional por nao ter o Ingles fluente. Agora nao sei se quero
voltar para o Brasil. Estou vivendo em uma pequena cidade e da Florida chamada Port
Charlotte que fica a 2 horas de Miami. Cuido de uma menina de seis anos que tem um
genio fortissimo, mas que aprendi a amar e a respeitar, por isso tenho recebido todo o
apoio desta maravilhosa familia que na ultima semana realizou o meu sonho de ir para a
Disney. E inacreditavel como as pessoas aqui respeitam o meu trabalho.Estou muito
orgulhosa do que estou fazendo. Apesar de ter o terceiro grau completo ai no Brasil, nao
me importo de estar trabalhando como baba aqui. Sabe por que? Porque aqui voce e
realmente respeitado indenpendente da sua profissao! A casa e muito legal. Tenho meu
quarto, carro e celular. Nos finais de semana posso ir as praias da redondeza(que por
sinal sao lindas). Estou ganhando U$200,00 por semana. Nao tenho nenhuma despesa,
porque moro com eles tenho comida, nao preciso me preocupar em pagar agua, luz e
telefone. Como nos melhores restaurantes. Ate lagosta eu ja comi aqui voce acredita?
Eles me levam para todos os lugares e me tratam muito bem. Minha hostmother e uma
graca de pessoa, se preocupa comigo quando estou com colica menstrual e me ajuda
muito c/ o Ingles. O homem da casa e um anjo. Alem de otimo pai e marido e um otimo
ser humano. Tudo que ele compra para comer leva para mim no meu quarto. Com isso
ja ganhei 3 quilos em 2 meses. Sempre se preocupa em saber se estou me sentido bem,
se estou feliz. Compra chocolate para mim e sempre me diz. Vania this is America.
Querendo me mostrar como tudo aqui e farto e organizado. Estou estudando em uma
escola publica tres vezes por semana.A professora e maravilhosa, mas vive pegando no
meu pe por causa da pronuncia. Acoselho todas as meninas que querem vir para ca a ter
muito juizo e digo tambem que so se consegue as coisas aqui trabalhando duro e
mostrando competencia caso contrario as pessoas acharao vc nao esta interessado em
crescer e melhorar. Apesar de todas as regalias que tenho nunca me esqueco que esta
nao e a minha casa, portanto preciso cumprir com todas as minhas obrigacoes, ser
pontual, honesta, seria, descente, diciplinada, altruista e acima de tudo cuidar da crianca
como se fosse minha filha. Boa conduta aqui e essencial! As pessoas querem que voce
de bons exemplos para as criancas. Nem pensar em ter mil namorados, encher a cara,
fumar, usar roupas escandalosas achando que ninguem tem nada haver com a sua vida.
A familia que estou trabalhando so me da todo credito porque eu consegui conquistar a
confianca deles! Meus pais no Brasil estao super contentes e tranquilos porque sabem
que eu estou feliz e protegida aqui. Marcelo, peco desculpas pelos erros de Portugues.
Esta muito dificil para escrever, estando aqui as ideias ficam confusas porque so ouco
Ingles todo o tempo.Estou escrevendo s/ acento porque este teclado nao tem. This is
america!
Mas uma vez quero agradecer e me colocar a inteira disposicao para tirar qualquer
duvida de pessoas que queiram saber mais sobre a idoniedade do seu trabalho. Que voce
tenha muito sucesso e que Deus esteja sempre com voce guiando todos os seu
caminhos.Rezo sempre por voce! Sabia?
Mil beijos!
Vania Silva

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

From: Adilson
To: <mbrazil@kyotec.com.br>
Sent: Thursday, June 01, 2000 8:13 PM
Subject: Do outro lado do mundo !!
Ola Marcelo,
Aqui quem fala e um cliente seu. Adilson Meza Avalo, de Auckland, Nova Zelandia,
lembra ? Fiquei de mandar um resumo de minha vida por aqui. Ai vai. Trabalho em um
restaurante todos os dias, de domingo a domingo. Ganho o equivalente a NZ$ 700,00
por semana. Divido o apartamento com um amigo, e por mes gastamos NZ$ 500,00
cada um com o aluguel. No restaurante faco de tudo, de limpeza a atendimento a
clientes. A vida e boa por aqui, nao me falta nada, o problema e que nao se ganha bem,
pois tudo que recebo, e descontado 22% para o governo, mas a vida e boa. Posso comer
no restaurante, logo nao preciso gastar com comida, e o ap. que moro tem de tudo.
Um abraco,
Adilson - ex-Campo Grande-MS

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

From: Veronica Segantin
To: <info@empregosnoexterior.com.br>
Sent: Sunday, May 28, 2000 11:07 PM
Subject: Marcelo Toledo
Olá Marcelo
Obrigada.
Vc sabe q fiquei um ano em NY com uma família q conheci pela sua agência e graças a
Deus a experiência foi maravilhosa. Minha amiga Priscilla Portella está na Irlanda e
também está muito, mas muito feliz com a família.
Muito obrigada. Eu gostaria de saber Marcelo se seria possível eu passar pela mesma
experiência, mas eu gostaria de morar por um tempo em um estado do interior dos USA.
Agora q tenho experiência, visto e uma grande noção de como é ser Au Pair, gostaria de
tentar outra coisa também. A família de NY gostaria muito q eu voltasse, mas eu
gostaria de conhecer outra região. O q vc Acha?
Um grande abraço, Veronica.

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

From: Elisangela Luisa
To: <dcfranq@zaz.com.br>
Sent: Saturday, May 20, 2000 8:58 AM
Subject: Noticias de Elisangela
Oi Marcelo,

E a Elisangela de Campinas. Cheguei no domingo e estou super bem aqui em DublinIrlanda. O curso de ingles ja comeca na terca-feira e fui muito bem recebida pela famila.
A Rebecca e muito legal e ela e o marido fazem de tudo para me agradar. Com certeza
escolhi a familia certa entra as dezenas de proposta que recebi. Em apenas tres meses de
agencia eu consegui realizar o meu sonho de conhecer outro pais.
Quero agradecer toda a sua atencao e a da sua equipe tambem. Por favor mande um
abraco ao Israel, diga a ele que fiquei devendo a
visita antes de viajar, mas realmente nao deu tempo. Foi tudo muito corrido para mim.
Preciso que voce me envie o e-mail de brasileiros
que estao aqui na Irlanda porque eu nao conheco ninguem. Estou esperando a sua
resposta.
Obrigada por tudo.
Elisangela Luisa

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

To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Friday, May 19, 2000 7:11 AM
Subject: Minha rotina na Alemanha
OI Marcelo,
Voce me perguntou sobre a minha rotina aqui, bom eu moro numa casa com dois
adolescentes e o pai deles, entao tenho que tomar conta da roupa e louca. No momento
nao preciso limpar a casa , pois tem uma faxineira que vem limpar, mas como no final
do mes ela nao vira mais, entao acho que vou precisar comecar a limpar. Mas mesmo
assim tenho que observar se o chao esta muito cheio com os pelos do cachorro entao
tambem tenho que limpar.
O cachorro tem que ser escovado e levado para passear. Tenho que verificar o qeu falta
e sempre fazer lista de compras.
Nao preciso cozinhar, mas seria bom alguem que gostasse de cozinhar para ajudar.
Cuidar das flores.
De vez em quando acabo ajudando no servico do escritorio do pai da familia, ja que ele
trabalha em casa.
Frequento um curso de alemao e tambem uma academia. Acho que isso deve ajudar.
Obrigada desde ja,
Tercimar Amdrea

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

From: Andressa Nicole
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Tuesday, May 16, 2000 1:55 PM
Marcelo

Quer dizer que sou a primeira na Dinamarca, que chique!!! Bom, vou falar um
pouquinho sobre minha rotina...Minha principal tarefa é cuidar das criancas
( brincar com elas, pegá-las no > jardim de infãncia)... Moro com uma família de 5
pessoas... O pai, a mãe e 3 criancas ( 8, 6 e 2 anos).... De manhã, faco algum trabalho
em casa, mas apenas servicos leves, não faxina... No máximo em duas horas termino
meus afazeres domésticos.... Vou às 16 horas todos os dias ao jardim de infância buscar
a duas criancas menores e fico com elas até às 20 horas... O mais velho vai e volta do
colégio sozinho.... Os fins de semana, tenho folga.... Já fui à Polícia solicitar meu visto
especial de Au-Pair, parece que fica pronto em um mês...Com este visto, terei um
seguro de saúde e poderei frequentar a escola para estrangeiros todas as manhãs....
Recebo aproximadamente USD 400,00 por mês, mas não tenho gastos com alimentacão
e moradia... Tenho meu próprio quarto, com TV e som.... Tive muita sorte, a família é
muito legal e estou super feliz...
Obrigada
Andressa Nicole
PS - Se precisar de mais informacões, escreva-me...

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

From: Andressa Nicole
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Monday, May 15, 2000 1:56 PM
Marcelo
Obrigada pela atencao... Gostaria de informar que já estou na Dinamarca e que estou
adorando a família... Estou bem e sendo bem tratada... Para seu controle, informo que
nao há mais necessidade de me mandar propostas de famílias.... Já encontrei a minha....
Obrigada
Andressa Nicole

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

From: Monica Moraes
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Wednesday, May 10, 2000 8:15 PM
Subject: Como vai voce?
E ai Marcelo, tudo bem? Aqui nos Estados Unidos esta tudo bem, eu so nao escrevi
antes porque eu estava um pouco perdida (ainda estou) o periodo de adaptacao 'e um
pouco complicado, ainda mais porque aqui 'e tudo diferente ... e nao consigo entender
direito o que eles falam, o ingles deles 'e muuito diferente do britanico, mas hoje eu
comecei a frequentar a escola e acho que vou melhorar minha comunicacao!!
O importante 'e que a Kim e o Lenny sao muito legais comigo, eles me deixam muito a
vontade, a casa deles 'e enorme, tem 3 andares e daqui uns 2 meses nos vamos nos

mudar para uma ainda maior.... bem, por enquanto 'e isso, me responda para eu saber
que vc recebeu meu email.... beijos pra todo mundo ai da M/Brazil....
Monica - Jundiai-SP

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

To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Monday, May 08, 2000 6:47 AM
Subject: Hi
Oi Marcelo !!
Como vao as coisas por ai? eu estou bem gracas a Deus e voce. Estou te escrevendo
para pedir alguns e-mail de pessoas que estao aqui na
Europa, as vezes me sinto sozinha e com vontade de falar portugues. Olha, a minha
familia esta me adorando, eles estao providenciando o visto de Aupair para mim aqui na
Holanda.
Um beijo
Aguardo seu e-mail
Lucineide - Salvador- BA

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

To: <dcfranq@zaz.com.br>
Sent: Thursday, May 04, 2000 12:34 PM
OI MARCELO,
ESTOU EM CHICAGO E GOSTARIA DE SABER SE VOCES TEM ALGUEM
TRABALHANDO POR AQUI QUE EU PUDESSE ENTRAR EM CONTATO. EU
SOU INSCRITA POR CURITIBA
MINHA VIDA E MUITO BOA. A CIDADE E PEQUENA E BONITA. TODOS OS
FINS DE SEMANA VOU A CHICAGO FAZER TURISMO. JA CONHECO
BASTANTE. TEM UMA PROGRAMACAO MUITO BOA AGORA PARA O
VERAO.
AS CRIANCAS NAO DAO MUITO TRABALHO E EU GOSTO MUITO
DELAS.ALIAS GOSTO DE TODA A FAMILIA.
MANDE ALGUM ENDERECO DE ALGUEM EM CHICAGO OU NAS
REDONDEZAS OK?
ABRACOS
LUCIA

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

To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Sunday, April 30, 2000 10:47 PM
Subject: Hello,
Aqui estou....em New Jersey -city Middletown.... E tudo lindo, maravilhoso, a familia
entao...nem se fala.... Obrigada por tudo...deu tudo mais do que certo.... O premio, foi
melhor que ganharna loteria.... Sempre que eu puder mandarei noticias... Ah....muitas
amigas minha pegou seu telefone por indicacao minha....vai chover garotas e garotos
pra voce...aguarde.... Adorei ter te conhecido... Mil beijos e ate mais...
Um abraco especial para o Francisco - obrigada pela assistencia e Outro para Israel...que
tolerou minhas inchecoes de saco....
Beijos beijos beijos
Yara de Almeida- Santo Andre-SP

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

To: ****** Marcelo Toledo ********
Sent: Friday, April 28, 2000 11:43 AM
Subject: Re: CRIS- STILL NANNY
But as I told you I so happy here, I 've found a big family now.My new boss he is
divorced and he is boyfriend of my best friend Lee Ann, she is incredeble, the first
person that I've met since I came here and she is unique has halpped a lot. and
sometimes I take care her kids, I have had a good experience with kids here.
I've taken care his littleboy,I've kept the house clean, some times cook , de inicio vim
mais para dar um tempo ate arrumar outra coisa, mas comecei a limpar pois me apavorei
com a sujeira. E ele comecou a me dar 150 por semana , me compra tudo o que preciso
uso a Van dele para onde tiver que ir e nao tem regras e muto mais uma relacao de
amizade do que empregado e patrao.
Meu namorado mora em Fort Myers, se tu tiver alguma proposta para Fort Myers ficarei
grata,
Sabe como e, nao quero me acomodar aqui. Estou mais tranquila, mas ainda tenho que
pensar em fazer mais um dinheiro ate voltar para o Brasil. Pode mandar para este e-mail
e estou te escrevendo.
Thanks - Have a good luck.
Cris- USA

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

From: Eliana Monteiro
To: <dcfranq@zaz.com.br>

Sent: Monday, April 24, 2000 4:53 PM
Subject: Testemunho
Querido Marcelo,
Estou voltando para o Brasil dia 19 de maio, mas nao vou voltar para a casa onde estou.
Eles vao para a Alemanha, e me disseram que eu devo procurar outro emprego. Estou
de babisitter, ganhando 350 por semana. Por favor mande-me algumas indicacoes. Eu
passei o seu nome para 5 familias americanas daqui espero que te contatem. Como vai
voce e o Brasil? Eu tenho que voltar por causa do visto (6 meses ) e porque tenho
algumas coisas para resolver. Estou querendo ficar aqui em Miami, mas posso
considerar empregos em outros Estados. Um grande abraco,
Eliana Monteiro - Londrina - Paraná

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

From: ROSINEIDE DE JESUS
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Thursday, April 13, 2000 6:15 AM
Subject: good news
Querido Marcelo!!
Muito obrigado pela sua ajuda, eu nem sei como te agradecer, eu consegui uma otima
familia aqui na Holanda, e uma familia muito feliz, eu acho que vai dar tudo certo. Aqui
e maravilhoso e uma experiencia incrivel que eu estou tendo, estou conhecendo culturas
diferentes aprendendo outros idiomas etc. E muito bom saber que eu posso contar com
voce. Por enquanto voce pode desativar a minha carta ok?
Olha Marcelo se algumas das sua candidatas quiser alguma informacao pode dar o
teleone, depois eu te mando o numero que eu vou pedir autorizacao para a familia. Eu
terei o maior prazer em informar. Por enquanto e so, aguarde mais noticias.
Beijos, Neide

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

From: Simone Chiesa Arnecke
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Wednesday, April 12, 2000 10:17 AM
Subject: noticias
Querido Marcelo,
Eu nao podia ter achado familia melhor. Tudo aqui esta uma maravilha, essa semana
vou fazer os testes pra carteira de motorista. Tambem estou tentando mudar meu visto,
pra poder ficar totalmente legal aqui no pais. Em agosto vou comecar faculdade, nao
vejo a hora.

A cidade aqui eh a quase uma hora de Atlanta, e parece que estamos morando no
campo. Eh super calmo, os vizinhos sao muito simpaticos e pela primeira vez desde que
cheguei nos Estados Unidos nao estou sendo tratada com frieza por ninguem. A Gwen
eh uma pessoa maravilhosa, conversamos por horas todos os dias, ela nem parece ser
americana. Esta me apoiando em tudo, e me ajuda sempre. A Valerie eh uma menina
muito querida, um amor de crianca. O pai dela nao mora aqui, mas vem visitar quando
pode. Ja o conheci, tambem eh uma
pessoa formidavel. A Gwen me disse que mesmo depois de um ano, ou se eu me formar
na faculdade e nao quiser mais trabalhar como au-pair, posso morar aqui com ela pra
sempre. A comunidade aqui esta em constante crescimento, entao sempre vai haver
coisas novas e lugares novos pra conhecer. Pra falar a verdade, nao sinto saudade
alguma das outras familias, pq eu era tratada como empregada mesmo. Aqui sou tratada
como familia . Aqui estou mesmo completamente realizada, eu estava em duvida entre
familias em Los Angeles, Indianapolis, New Jersey, New York, Florida e Chicago, mas
la era uma mae solteira de 29 anos com 4 criancas. Tentei escolher o que seria melhor
pra mim, e desde a primeira vez que conversei com a Gwen, foi a melhor impressao que
tive, e no outro dia ja confirmei com ela. Como eu adoro gatos, aqui tem 4. Deixei 2
gatas no Brasil e estava sentindo falta do contato com animais. Abril eh a epoca dos
temporais e dos tornados, mas ate agora so ficamos em alerta uma vez. Bom, vou
mandar mais noticias assim que puder. Mais uma vez, obrigada por toda ajuda.
Abracos,
Simone C. Arnecke

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

From: katia oliveira
To: <dcfranq@zaz.com.br>
Sent: Tuesday, April 11, 2000 1:37 PM
Subject: Re: Oi ...
Oi Marcelo
Minha experiencia foi otima... no entanto que vou voltar aos EUA, só que para outro
estado e morando com uma familia brasileira. Para mim valeu muito a pena, em
momento algum me arrependi de nada. Qualquer coisa nao deixe de escrever.
beijos, Katia

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

To: dcfranq@zaz.com.br
Sent: Tuesday, April 11, 2000 1:34 PM
Subject: Au Pair
Marcelo

Estou indo para Palmas, ALASKA, hoje a noite.A família me enviou a passagem. Entro
em contato com você assim que chegar lá. Obrigada por tudo. Agradeça a Angélica e o
Israel por mim.
MARIA DE FÁTIMA - Campinas-SP

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

From: Fati
Sent: Sunday, April 02, 2000 3:33 AM
Subject: Hello Everybody!!
Quero que voces saibam que estou numa pequena cidade do Estado de New Jersey
chamada OakRidge. Fica a 45min de NY.
Cheguei super bem. Peguei um voo as 21... com a Continental e cheguei as 5h no
horario local. Ao descer do aviao parecia que ja estava em casa. Aquele nervosismo foi
jogado dentro do mar quando passamos pelas ilhas do Caribe.Tinha uma lua linda e
dava para ver as luzes laaaa em baixo. Que sensacao maravilhosa de estar indo ao
encontro de um sonho que parecia ser impossivel. Quero deixar meus agradecimentos
ao Marcelo Toledo da M/Brazil que me ajudou a conquistar tudo isso!!A minha familia
eh otima, nao poderia ser melhor!! Estou maravilhada com tantas coisas diferentes que
tem para se comer nesta casa. Eh impossivel contar, voces teriam de passar por isso para
acreditar em mim!! Por enquanto eh isso!
Um beijo para todos!
Love,
Fati

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

From: maria jose
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Tuesday, March 28, 2003 12:38 PM
Subject: Re: Maria Jose ( Alsaka )
Dear Marcelo
ja estou em uma outra familia na California em San Anselmo . Estou sendo muito bem
tratada aqui. aqui vou estudar, comeco a estudar dia 7 , tenho uma mercedes so para
mim ... Estou morando ha 6 quadras da casa do Tom Hankys, voce sabe aquele ator do
filme Florest Gump .. e uma verdadeira mansao a casa dele ..Vou ficar aqui pelomenos
por um ano e quando eu for sair daqui eu passo para voce esta familia ok? Muito
obrigada pelos e-mails que voce me mandou .. Aqui e tudo muito lindo acho que agora
vou poder trabalhar para voce ,pois aqui vou conhecer pessoas e a Sherry tem um salao
de beleza ela podera me ajudar em arrumar mais familias .Um grande beijo
de Sua Amiga Maria Jose
Thank you so much

Outra coisa... quanto a familia da Kelly (Alaska)o Marido dela e uma otima pessoa .. As
criancas sao maravilhosas ...o salario e bom la e de 1,250.00 por mes ......mas é muito
frio !!!!! regards
Maria Jose ( Aracatuba-SP)

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

From: Renato
To: ****** Marcelo Toledo ******** <dcfranq@zaz.com.br>
Sent: Sunday, March 26, 2000 11:15 AM
Subject: Re: hello
Marcelo,
Eu trabalho numa cia chamada (...). Pra trabalhar la precisa falar ingles basico somente.
O salario de entrada e de US$6,38/hora durante do dia e de US$7,15 noturno. pagam
overtime(50% apos as primeiras 40 horas da semana) e double time( 100% a mais no
domingo). O pagamento e semanal e pra entrar la so falar comigo que eu levo pra fazer
o aplication.
O problema e que precisa vir pra ca com dinheiro pra comprar um carrinho e passar pelo
menos um mes. US$1000 pro carro no minimo e US$ 500 pro primeiro mes. Com
menos que isso nao adianta nem vir. Pra quem nao fala ingles, que venha disposto a
estudar pelo menos 3 horas por dia. Tem um High school aqui que vc pode se matricular
de graca pra aprender ingles como segunda lingua. Se nao falar ingles, os trabalhos sao
piores e pagam menos, mas tem trabalho de 5,50 e 6,00 por hora com limpeza em
empresas e colocacao de calcamentos de pedras ( brick). Estou com uma vida boa aqui,
ate ja tenho um carrao esporte japones importado, gracas ao meu trabalho duro e esforco
mental pra procurar progredir sempre. Sem CORAGEM, INTELIGENCIA E
ESFORCO, mal se consegue o pao de cada dia. Para os brasileiros, uma mensagem: OS
EUA sao um otimo lugar, mas somente pra aqueles que estao dispostos a usar todos os
seus talentos e ambicao.
Para os demais e somente mais um lugar pra reclamar que a vida e dura. Me mande uns
amigos que terei prazer em ajudar indicando o " caminho das pedras" ok? Abraco e
continue seu trabalho porque eu sei o que sente um brasileiro que, chorando, larga toda
sua vida no Brasil pra tentar um pouco de prosperidade no exterior e lembro a esperanca
que depositei na MBrasil que me abriu a primeira porta para um novo mundo.
Renato - ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

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

From: Michelle Muton
To: ' "****** Marcelo Toledo ********"
Sent: Saturday, March 25, 2000 7:20 PM
Subject: Marcelo !

Como voce esta? tenho ficado muito satisfeita com seus servicos, voces tem me enviado
"varias"familias, todas muito legais, porem a maioria quer a aupair para "ontem " e eu
so teria disponibilidade para o inicio de junho, tenho tenta me informar com algumas
delas se e possivel, ainda aguardo a resposta de uma, porem as outras precisam com
urgencia. Assim que tiver maiores noticias eu te escrevo, ta?
Obrigada por tudo. Um beijo
Michelle

-------------------------------------------------------------------------------From: Fabiane Nogueira
To: <info@empregosnoexterior.com.br>
Sent: Saturday, March 25, 2000 8:33 AM
Hello Marcelo!!
Bom, agora esta tudo bem. A nicole e excelente pessoa e me ajuda muito. Esta me
pagando £80 p/semana! Na proxima Quarta, farei um teste
para começar a estudar, só vai depender de uma coisa eu terei que ler e escrever bem
para conseguir entrar na turma da noite...acho que consigo. Ate medico de graça já
consegui aqui e não terei problemas com visto, ...e a Abigail também, alias se a Abigail
quiser voltar logo a Nicole disse que trabalho não será problema para ela...esta ate
pensando em ter 2 au-pair na casa dela e disse que seria legal se a Abigail pudesse vir.
Realmente estou muito feliz...graças a você!
Saiba que pode contar comigo sempre, será um prazer poder te ajudar meu amigo...você
e muito especai para mim, mas infelizmente no mundo ainda existem muitas pessoas
que adoram julgar sem conhecer antes...sinto muito, sei que você ainda será muito feliz
um dia, pois você merece!!!
Esse e o meu novo e-mail.Tive problemas com o zipe nao consigo mais acessar daqui.
Fique com Deus, Beijo grande
Fabiane- from Jundiai-SP agora em London- UK

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

From: elizeur
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Thursday, March 23, 2000 5:43 AM
Subject: Re: from Suisse
Hello Marcelo!
Minha rotina: De manha cafe pras crianças, Elas vao pra escola sozinhas. Depois
alguma faxina, e almoço, pois todos almoçam em casa. A tarde mais faxina, passeio
com os cachorros e/ou com as crianças. Detalhe, lavo e passo tambem. É uma familia
muito "maluca" e atrapalhada. Se eu descuidar a casa vira uma bagunça. Geralmente
sou eu quem decide o que fazer. Apesar de tudo eles sao legais. Pagam apenas 70
dolares por semana! É muito pouco porem quero tentar daqui uns dois meses uma vaga
na Inglaterra ..... O bom é que ja estou aprendendo françes. Emtrei no pais com 300 e

poucos dolares. .. Tem uma outra vaga aqui na Suiça para rapaz ! Vou dar a rotina: Tera
que cuidar de dois meninos, 5 e dois anos, fazer a faxina e cuidados basicos com
cavalos, acho que sao dois. O mais importante sao os cavalos. Ganhará 400 francos por
semana. É numa fazenda. Já fui la uma vez. Nao e grande. Fica ha 30 min de Lausanne.
Nao tem conduçao porem pode-se negociar com a familia possibilidade deles levarem
de carro de manha e buscar a tarde. Exige conhecimento basico de frances, pois a
mulher nao fala ingles. Preferencia pra homem, porem aceita mulher. Duas folgas por
semana, mas nao necessariamente sabado e domingo. O filho mais novo e muito
mimado. Se alguem topar eles querem urgente.
Um abraço,
Elizeu Ramos - Suiça

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

From: karina guzzi
To: <dcfranq@zaz.com.br>
Sent: Wednesday, March 22, 2000 9:03 PM
Subject: Re:
Eu trabalho de segunda a sexta, das 8:30 as 5:30 como customer support rep. na Go.com
(ex-Infoseek). As segunda e quartas eu faco uma hora e meia de > Kung-Fu. Meu
marido esta me ensinando a jogar tenis, a gente joga aos sabados. Em abril eu comeco
um cursinho rapido de ingles comercial. E eh isso. Fora a saudade do Brasil e a bronca
de ter que falar ingles o tempo todo (eu detesto), minha vida tah otima. Ainda bem que
eu conheci umas brasileiras por aqui com quem eu converso de vez em quando em
portugues...
Karina- USA

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

From: Andréa Melo dos Santos
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Tuesday, March 21, 2000 7:48 PM
Subject: Enderecos
Ola Marcelo,
Sou eu a Andrea Melo de Presidente Prudente. Vc poderia me dar alguns enderecos de
algumas meninas que estao aqui na Inglaterra? Pois eh, nem deu tempo pra te escrever
contando que jah estou aqui, mas o farei em breve ok? Por favor me envie os enderecos
das meninas o mais rapido que puder, ok? Antes de vim pra ca eu confesso que fiquei
com medo, mas tomei coragem e vim, afinal, nao estamos fazendo nada de mais, soh
precisamos realmente fazer as coisas bem feitas, pesquisar sobre a familia e tudo mais, a
minha eh muito simpatica por sinal. Bom depois te escrevo com mais tempo, e acredite,
nos estamos torcendo pra que todos nos sejamos felizes. Beijo, Fique com Deus
Andrea

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

From: <dcfranq@zaz.com.br>
Sent: Monday, March 20, 2000 12:08 AM
Subject: Re
Oi Marcelo
Nao estou com tempo para escrever muito, mas quero responder so seu email.
Nao entendo o que alguem pode ter contra a sua agencia. Quem nao quiser trabalhar
fora e so nao ir e quem for pode voltar quando quiser. Com o desemprego que estamos
tendo e bom que alguns brasileiros consigam emprego. E ate uma forma de patriotismo.
Abracos
Lucia- cliente MBRAZIL

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

To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Sunday, March 19, 2000 12:37 AM
Subject: apoio
Marcelo:
Gonçalves Dias já dizia que "quem passou pela vida em brancas nuvens e, em plácido
repouso, adormeceu; quem não sentiu o frio da desgraça, foi espectro de homem; não
foi homem: só passou pela vida, NÃO VIVEU". O poeta continua dizendo muito
apropriadamente que "a vida é combate, que as fracos abate, que aos bravos e fortes só
pode exaltar, VIVER É LUTAR!!! Se há pessoas te desejando mal te
injuriando,"entrega o teu caminho a Deus, confia nEle, e Ele tudo fará." A vida é um
efeito bumerangue: o que tu fazes aos outros, volta para ti. PERSISTE, PERSISTE,
ATÉ QUE RAIE UM NOVO DIA, E AS SOMBRAS SE DISSIPEM. Conta sempre
com a minha solidariedade e a da minha família. O bem que me fizeste, com certeza,
voltará para ti. Nós te incluiremos em nossas orações.
Mantenha a fé no bem, e só coisas boas acontecerão na tua vida. Se, como diz SaintExúpery, "a grandeza de uma profissão é , antes de tudo, unir os homens: só há um luxo
verdadeiro: o das relações humanas", e tua profissão cumpre esse papel, a despeito da
maldade de algumas pessoas, sairás vitorioso deste episódio. "Apesar de todas
evidências em contrário, acredita que tudo o que tu desejas e quer acontecerá e assim se
fará."
Um abraço carinhoso e solidário.
Embarco na quarta-feira para os EUA . A família me enviou a passagem aérea .
Enviarei notícias. Estou certa de que serei feliz o que também desejo para ti.
Maira Baraldi - Novo Hamburgo-RS

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

From: Alessandra Azanha
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Saturday, March 18, 2000 5:21 PM
Subject: ... Retribuicao
Ola Marcelo, sei que esta passando por momentos de aprovacao em sua vida,mas
RELAX tudo vai passar e com certeza voce se saira vitorioso e nao deixara que esse seu
grandioso sonho morra... E' um sonho que proporciona, o comeco da realizacao de
sonhos de muitas pessoas e isso nao pode acabar!!!
Bem, o meu dia a dia aqui 'e bem tranquilo, acordo `as 7:00am e dou uma maozinha
para as criancas se arrumarem para irem para a escola e la permanecem ate `as 2:20pm
quando vou busca-las. A partir dai, preparo as vezes uma refeicao, pois a mae deixa
tudo pronto ja no dia anterior e fico "brincando" com elas ( 02 gemeas ) ate as 6:30 ,
quando Kristine chega do trabalho... entao estou liberada!!!
Nao faco nada o dia inteiro das 8:00 `as 2:20. Mas as vezes isso tambem cansa!!!
Estamos ainda procurando uma escola de ingles. Estou aqui ja faz 02 semanas!!! O
lugar realmente e maravilhoso e a casa fica a 100 metros da praia onde fico durante todo
o meu final de semana. Marcelo estou a sua disposicao para o que precisar e nao nos
abandone, Pois com certeza precisaremos desse sonho funcionando sempre!!! Estou
com algumas ideias e mandarei no proximo e-mail, certo?!! Um abraco a todos e
principalmente ao Israel, que com certeza e uma pessoa que se interessa e corre atras
das solucoes para os nosso problemas e continua sempre muito envolvido. Parabens
Israel e saiba que tenho muita consideracao por voce!!!
Ate breve.
Alessandra Azanha- California -USA

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

To: ****** Marcelo Toledo ********
Sent: Saturday, March 18, 2000 12:28 AM
Subject: Reconhecimento
Caro Marcelo: Talvez não consiga ler o meu e-mail inteiro porque sempre que vc recebe
muitos diariamente. Mas tente fazer um esforço pois preciso lhe dizer muitas
coisas.Uma delas é que se ainda não fui viajar (estou respondendo aos poucos os emails devido ao meu inglês tupiniquim médio), não foi certamente por sua culpa. Você
me surpreendeu em todos os sentidos, pela sua força, pela sua competência, pelo seu
arrojo, pelo seu coração, sobretudo este, de me propor permuta de trabalho quando mal
me conhecia.
E torço para que, seja lá o que for que falaram sobre o seu trabalho, que isso não abale a
pessoa e o profissional que vc é. Sucesso causa inveja, infelizmente. E mais ainda: a
população de invejosos é enorme no mundo. Nós só a vemos quando estamos subindo
ao topo. Um abraço,

Adriana Oliveira

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

To: ****** Marcelo Toledo ********
Sent: Friday, March 17, 2000 8:28 PM
Subject: Força
Marcelo,realmente, quando pessoas querem nos derrubar, muitas outras aparecem para
ajudá-las, mas quando nós precisamos de ajuda por qualquer motivo, ninguém nos
estende a mão. Nós brasileiros estamos tão acostumados com pessoas que querem nos
passar para trás, que ficamos muito receosos quando ouvimos notícias degradantes
sobre outras pessoas.Mas, no que depender de mim, vou estar do seu lado, pois até
agora tenho só elogios para vc e a sua empresa. Sempre fui atendida nas minhas
solicitações, e com rapidez e muita simpatia de toda a sua equipe.Não desista, mesmo
que algumas vezes vc ache que está tudo muito difícil. Continue e tire a sua força das
pessoas que estão te agradecendo pela sua ajuda.
um abraço,
Tercimar Andréa Grassmann- cliente MBRAZIL

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

From: Celeste Ferreira
To: <dcfranq@zaz.com.br>
Sent: Friday, March 17, 2000 6:14 PM
Subject: nao desista
Oi Marcelo,
Estou recebendo mensagens com propostas de algumas familias. Estamos em
conversacao, ainda nao me decidi. Pelas trocas de informacoes com essas familias eu
vejo que seu trabalho e' serio e digno. Eu torco para que voce possa continuar com esse
servico, ajudando quem precisa de ajuda em ambos os lados: dos empregadores e dos
empregados. Grata
Celeste

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

From: Ângela dos Santos
To: <dcfranq@zaz.com.br>
Sent: Thursday, March 09, 2000 1:10 AM
Subject: ESTAREI COM A M/BRAZIL SEMPRE!!

Obrigada pelo cumprimento em relação a comemoração do dia 8/Março. Quero
aproveitar a oportunidade e dizer a toda a EQUIPE da Agência, que continuo firme,
acreditando no trabalho de Voceis... Ficarei torcendo para que o Marcelo e os
Advogados consigam em pouco tempo, provar e mostrar á todos a SERIEDADE e
IDONEIDADE da M/Brazil.
Não permitam que casos isolados oriundos de pessoas irresponsáveis, venham denegrir
a imagem e o trabalho tão bonito prestado até agora!! Um abraço com carinho à toda a
Equipe!!!
Atenciosamente,
Ângela dos Santos- cliente da M/BRAZIL - SPO-Capital

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

From: Maria Auxiliadora Fogaca
To: <dcfranq@zaz.com.br>
Sent: Tuesday, March 07, 2000 6:16 PM
Subject: Maria Aux..from NY..
Dear Marcelo
Como vai as coisas por ai? aqui em New York tudo otimo..ja arranjei emprego ..eu
recebi varias propostas da sua agencia mas no momento ja estou empregada...de quer
forma valeu...estou agora procurando um lugar pra alugar...trabalho nos finais de
semana em festas de casamento ..e um bico..o fixo e em uma casa cuidando de uma
garota de 17 anos que e paralitica..e uma familia muito rica e muito legal...dei sorte de
novo..agora so falta arranjar um lugar pra morar ...estou morando com uma amiga
provisoriamente.consegui mais seis meses de visto e vou fazer a mma coisa que fiz ano
passado.(extensao do visto e assim acho que consigo ficar aqui mais um ano
legalmente)mande lembrancas pra sua mae e irmas..gostei muito delas!beijos .. Maria
Auxiliadora.de Sorocaba-SP..

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

From: sabrina limberger
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Thursday, March 02, 2000 12:15 PM
MARCELO,
Hello, como vao as coisas por ai? Bom eu estou bem estou tendo uma otima
experiencia, a familia e boa e espero continuar assim. No dia 10 de marco agora faz 6
meses que estou aqui . Eu tenho acesso a esse computador so ate o dia 14 de abril, pois
termina meu curso de ingles, ok? Um beijao da Inglaterra
SABRINA

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

From: Graziela Cristina Simeão
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Wednesday, March 01, 2000 12:49 AM
Oi Marcelo,
Estou satisfeita com o atendimento da agencia, inclusive com o Israel, que tem sido
muito gentil ao esclarecer todas as minhas duvidas (que nao tem sido poucas).
Desde novembro, quando me inscrevi tenho recebido muitas mensagens com propostas,
que so nao se tornaram efetivas, por uma incompatibilidade as vezes minha, as vezes da
familia, mas fiquei tranquila quando fui informada de que poderia escolher com calma,
pois tive medo de que meu prazo expirasse e eu perdesse o dinheiro. A proposito, se
voce tiver confirmacao de vaga na Australia para trabalhar nas olimpiadas, espero ser
incluida pois como eu disse ao Israel estou muito interessada. Mas e claro que pretendo
continuar recebendo as propostas habituais, pois de repende pode dar certo, nao e
mesmo? Quero agradecer pelo curso de Au pair ministrado pela Josi, foi realmente
muito bom e espero receber logo um certificado do curso. Tambem gostaria de informar
que ha uma pagina na Internet, que se chama w73, que fornece muitas dicas sobre a
Inglaterra acho que seria uma dica muito boa para voce passar as outras meninas. Eu
nao tenho conseguido> acessar ultimamente, por isso nao te envio o endereco certinho.
Bem por enquanto e so.
Um abraco
Graziela Cristina T. Simeao - Bauru/SP

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

From: Samuel Soares de Oliveira
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Monday, February 28, 2000 3:52 PM
Subject: Seu amigo e cliente Samuel
Marcelo eu e muitos acreditamos no seu trabalho e em sua seriedade não vai ser
qualquer pessoa que vai te queimar, estou com você Marcelo e confio na sua seriedade
com carinho Samuel Soares de Oliveira
Muito Obrigado

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

From: fabio isac weisheimer
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Monday, February 28, 2000 2:26 AM

Subject: he! he! he! agradecimentos
OBRIGADO PELA OPORTUNIDADE ME DADA DE TRABALHO, ESTOU
TRABALHANDO DE CHURRASQUEIRO, GOSTAM MUITO DO MEU
TRABALHO POR AQUI , E O VERDADEIRO CHURRASCO GAÚCHO , QUE
FAZIA NO MEU AMADO PAIS , MAS COMO NO MEU PAIS A VIDA E DURA
NINGUÉM E BEM VISTO, A DESCULPE NA HORA DO VOTO BELEZA ,AI
FABIAO BELEZA AI CONHEÇAM A GENTE,TO MENTINDO?TENHO DE TE
AGRADECER ESSE TRABALHO ME DADO, ESTOU VIVENDO MUITO BEM
TENHO SEMPRE MEU DINHEIRINHO MANDO PRA MINHA NAMORADA
SEMPRE, PAGO MINHAS CONTAS, E SE DEUS QUISER , VOU REFORMAR A
CASA PRA MINHA MÃE. JÁ ENTREI NA CONTRA MÃO VARIAS VEZES ,
TAMBÉM NINGUÉM ME AVISA, QUANDO VEJO VEM VINDO 1 BUZÃO E AÍ É
SÓ GRITO PRA TODO LADO, HE HE HE HE !!!! BELEZA. A PIASADA, O
ANDRE E KITRENT, O FABIANO PASSADOR , O ADILSOM PASSADOR , O
EDER MEU AJUDANTE,CEVERJINHA EM CASA, NÃO SAÍMOS. MELHOR
ASSIM, HE HE !!!!
MARCELO VOU PARAR POR AQUI. MAIORES INFORMAÇÕES ME LIGA
AUCKLAND NEW ZEALAND
FABIO -DE JUNDIAÍ -SP PARA O MUNDO !!!

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

From: Elisangela Luisa Henrique
To: <dcfranq@zaz.com.br>
Sent: Monday, February 28, 2000 2:05 PM
Subject: Mensagem
Querido Marcelo, Recebi a sua mensagem e quero te dizer que confio em sua agência e
que peço a Deus pela sua prosperidade e pelo bem de todos os envolvidos.
Elisângela Luísa Henrique

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

From: fabiano pereira
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Sunday, February 27, 2000 12:55 PM
Subject: thankyou marcelo / Comissario de voo Fabiano from New Zealand
Meu amigo Marcelo Toledo, venho hoje agradecer por tudo o que voce junto com sua
agencia M/BRASIL fez por mim , e agradecer a deus por ter me guiado ate sua agencia ,
pois, sai do brasil , minha patria ganhando um salario de fome e vim para a nova
zelandia e estou tendo uma vida de Classe media hoje trabalho 50 horas semanais e
ganho 350,00 dolares americanos por semana , eu estou trabalhando no restaurante wild

fair este e muito grande de frente para o mar bem na saida da competicao america's cap
e um sonho, meu servico e bem respeitado aqui pois sou churrasqueiro e aqui nao tem
nenhum e estamos fazendo muito sucesso aqui , moro em um apartamento junto com
mais dois amigos dividimos o aluguel e nao fica caro , comer eu como no restaurante. O
mais importante e que pude contar com sua empresa quando estava aqui, pois, gracas a
sua ajuda o dono do restaurante ja entrou com a documentacao junto com a imigracao
daqui e logo teremos nosso visto de trabalho valido por dois anos e na renovacao eu
pegarei o visto de residencia ja nao preciso me preocupar mais com isso obrigado.
Gostaria de retribuir um pouco o que voce fes por mim sei que e dificil mais vou tentar,
quero colocar apartir de agora meu email a sua dispossicao para passar para pessoas
enteressadas a contratar seus servicos e estao com alguma duvida , mande falarem
comigo que eu conto como e minha vida aqui.
Marcelo estarei sempre em contado.
Obrigado meu amigo.

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

From: Brenda
To: <dcfranq@zaz.com.br>
Sent: Tuesday, February 22, 2000 12:10 AM
Subject: Au Pair Patricia Carvalho
Ola, Marcelo!
Estou escrevendo para dizer que esta tudo certinho por aqui (Richmond- VirginiaUSA). O lugar e lindo, a familia e maravilhosa! A Brenda e super atenciosa e o Thomas
uma gracinha de crianca. Hoje fomos a uma livraria para saber das aulas de ingles.
Acho que sao duas horas por semana e a escola e publica. Como eu te disse, nao fui eu
que pedi p/ ela ver a escola, a iniciativa foi dela. Por favor, agradeca ao Israel e a Tricia
por mim, eles sao otimos!
Obrigada, Patricia.

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

From: abigail nobrega
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Friday, February 18, 2000 7:39 AM
Subject: FELIZ ANIVERSARIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Parabens pra voce nesta data querida muitas felicidades muitos anos de vida... Marcelo
hoje quando acordei e comecei a fazer a minha oracao agradeci a Deus por voce existir
e ter aparecido em minha vida como um anjo apesar das dificuldades aqui na Inglaterra
eu estou muito feliz e isso gracas a voce.Que voce continue sempre essa pessoa de bem
com a vida e queDeus esteje sempre a frente iluminando seus camihos .Gostaria muito

de poder estar ai pra te dar aquele abraco mas de qulquer forma receba-o > Muitas
bencaos pra voce
Saudades Abigail

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

From: elizeu ramos
To: <toledo98@zaz.com.br>
Sent: Friday, February 18, 2000 4:54 PM
Subject: Suiss' news
Marcelo
Ja completou um mes que estou aqui na Suiça. Tem sido maravilhoso. A Pierrette e sua
familia sao pessoas fantasticas e simples, sem frescuras. Nunca a chamei de "Madame
Cattin". O inverno aqui tem sido maravilhoso.
Ja fiz amizades. Estou começando a fazer alguns contatos, pra quem sabe, encontrar
uma familia que deseje um au pair dai do
Brazil. Torça por mim. Mande-me e-mails de pessoas suas daqui da Europa,
principalmente Inglaterra, ok?
Um grande abraço Elizeu

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

From: Marilda Santos
Sent: Thursday, January 27, 2000 1:46 A
Subject: Novidades
Oi Marcelo, tudo bem?
Sou eu a Marilda de Presidente Prudente. Eu ja estou aqui em Shelby, em OH, USA. E
por enquanto eu estou gostando. A minha host family 'e realmente como eles haviam
dito por e-mail. Por enquanto eu nao estou decepcionada com eles.
Aqui'e muito bonito, tenho um quarto so pra mim, com TV, video, aparelho de som. A
neve 'e muito bonita. Tenho novidades, vc se lembra da Simone ex comissaria da Vasp,
a casa dela 'e mais ou menos a uns 20 minutos da minha.
Nos conhecemos, ate que enfim eu conheci uma brasileira. Ela 'e gente fina pra
caramba, me ajudou bastante. Hoje ela foi me buscar em casa e o carro dela encalhou na
neve e tivemos que varrer a neve debaixo do carro. Foi divertido! Que por sinal esta
menos 7 graus (faren-hates), nem quero pensar em celcius!!! Marcelo, eu agradeco
pelos e-mails que voce me mandou. Se caso eu voltar para o Brasil, procurarei sua
agencia novamente. Se quiser pode passar o meu e-mail aqui para alguns brasileiro que
nao acreditarem na sua agencia e que estarei pronta para dizer que realmente sua
agencia 'e confiente.
Que Deus te abencoe e que cada vez mais sua agencia cresca, muito! OK?
Um abraco de sua amiga, Marilda

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

From: Barbara
To: <dcfranq@zaz.com.br>
Sent: Wednesday, January 19, 2000 2:12 PM
Subject: Employment
Dear Marcelo:
We have certainly enjoyed having Fernanda for 1 year from your agency. The
experience has also defined what we are looking for. We actually need more mature
individual (someone closer to our age and interests) who acts in the capacity of a
homemaker ( not as much as a babysitter - my children need supervision not necessarily
entertainment but they still need lots of hugs.....who doesn't? )..which includes
housekeeping, laundry, ironing and cooking (dinner 3 times a week). We are active
parents. Jim works alot but I (as the mother) am very active with their extra- curricular
activities but at times can't be two places at once.... nor be doing two things at once. I
tried and burned out quickly. Having someone like you would give me/us /our family
the balance to continue being happy. We need someone at the homefront.
Thank you.
Barbara-Houston, Texas USA

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

From: Karima Kenny
To: Marcelo
Sent: Monday, January 10, 2000 7:26 PM
Subject: Re: *** au-pair / nurse AVAILALBE ASAP ***
Dear Marcelo:
I am just writing to thank you for your help locating a nanny. Simone started working
for me on January 3rd, 2000. She is bright, nice and very pleasant. This is the second
time that I hired through your website, the first one stayed with me well over year.
Again thank you very much for your help.
Keep up the good work.
Karima Kenny - USA

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

To: <info@intercontinental.pro.br>
Sent: Tuesday, January 11, 2000 5:42 PM
Subject: Marcelo Toledo

Dear Marcelo,
Thanks for your offer, but I have an aupair know, and probably you know her, her name
is Eunice Sauza, she came from your agency. But in future will stay in touch, and let me
know if you want me to recommend you to some of my friends. In regard of Eunice, she
is doing well and we are very happy with her. Look forward to your reply.
Regards,
Nicola- ENGLAND

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

Sent: Tuesday, January 04, 2000 6:31 PM
Subject: Oi....
Marcelo, estou aqui em Chicago, esta nevando, e estou adorando esta familia, eles sao
muito legais e tenho liberdade pra fazer o que quiser aqui dentro da casa. Os meninos
sao uns amores, mas conseguem deixar tudo de cabeca pra baixo em poucos minutos.
Logo vou fazer minha nova carteira de motorista e um visto canadense, qnd a familia
for pra la eu vou junto. Bom, estou mandando noticias de que esta tudo otimo por aqui.
Abracos, Simone

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

From: "Wander Torres de Cerqueira"
Date: Sun, 2 Jan 2000 19:46:24 -0200
Oi Marcelo, tudo bem ?
Recebi cartas de umas 3 famílias e que bom saber que o seu trabalho é sério, bonito e
honesto. Confesso que antes de procurar a agência tive um pouco de receio, mas quando
li as entrevistas em jornais de alcance da grande mídia passou o calafrio. Estou
respondendo carta da Lesley Flórida e aguardando a resposta.
Fico muito feliz pelo seu trabalho e apoio. Vou no centro da cidade amanhã falar com a
Vera e enviar os formulários assim que obtiver a resposta da Flórida. Tive 2 propostas
de trabalho da Inglaterra que não me interessou e vou tentar responder rápido, o
problema é que não escrevo inglês, falo espanhol e dependo de uma pessoa para
escrever.
Marcelo, pelo que entendi você vive em Nova York. Conforme a resposta não
estaremos tão longe assim e quero continuar te dando boas notícias, incentivar outros a
procurarem sua agência, uma ag. séria. Um forte abraço,
Vera Lúcia Rodrigues de Souza.

From: "Marlei Gomes"

To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Tuesday, December 28, 2004 10:04 PM
Subject: Re: Aupair sumida!
Oi,
Muitas mudancas desde 2002 quando sai do Brasil, mas eu estou feliz.
Retornei para o Brasil no ano seguinte e voltei como estudante em 2003, e recentemente
me casei com meu namorado britanico, you know, he didn't let me go :-) continuo indo
ao colegio e estudando Ingles desde que vim pra ca, mais ainda falta muito para atingir
o padrao de um nativo e exigencia dos ingleses para se conseguir um bom emprego, se
fosse para onseguir emprego no Brazil ja estaria otimo.
Bom, e isso ai. Aguardo informacoes da Rosilene.
Abracos
Marlei

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: "nailza oliveira"
To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Friday, December 17, 2004 9:06 AM
Subject: Bom Dia!!!!
OI,
ME CHAMO NAILZA, MORO EM SÃO VICENTE - SP, ESTOU ESCREVENDO
PARA DESEJAR UM FELIZ NATAL PARA TODOS, E TB PARA AGRADECER A
ATENÇÃO E O APOIO QUE A MBRAZIL ME DEU, POIS JÁ VIAJEI PARA A
ITÁLIA E TIVE TODA AJUDA CONSEGUIR ME DÁ BEM EM OUTRO PAÍS,
COM OUTRA CULTURA E NÃO ME SENTI TÃO SOZINHA, É CLARO QUE
PARA ISSO DEPENDE MUITO DE NÓS TB, AGORA ESTAMOS JUNTOS
NOVAMENTE PARA
REALIZAR UMA NOVA VIAGEM, UM NOVO SONHO, PEÇO A DEUS ACIMA
DE TUDO PARA QUE ILUMINE NOSSOS PASSOS, E NO MAIS TARDAR EM
JUNHO ESTAREI INDO PARA O CANADÁ.
FAÇO COMO EU, SE TIVER O SONHO DE IR PARA OUTRO PAÍS, CONHECER
UMA NOVA CULTURA, APRENDER UMA NOVA LÍNGUA, E AO MESMO
TEMPO GANHANDO DINHEIRO, TENDO TODA SEGURANÇA DE CONTAR
COM PESSOAS EXPERIENTES, CONTE COM A MBRAZIL.
QUALQUER DÚVIDAS ESTOU ABERTA A DÁ MEU TESTEMUNHO.
BEIJOS
NAILZA

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

----- Original Message ----From: "Daniela Mansur"
To: <diretoria@crew.com.br>; <marcelo@passaporte.org>
Sent: Saturday, December 11, 2004 7:57 PM
Subject: Breve relato da minha vinda pra UK
> Ola Marcelo...tudo bem!!
> Antes de mais nada, obrigada por tudo!! Pela forca, pelas dicas, pelas
> indicacoes e pelos valiosos contatos os quais vc me encaminhou!!
> Bem, ja estou morando aqui nas gelidas terras da Inglaterra ja ha um mes!!
> Estou morando em Bristol, que fica a 3 hs de Londres, trabalhando como au
> pair e morando com uma familia!
> Bem, antes de vir pra ca, passei 3 dias maravilhosos em Paris... tirei
> muitas fotos, fui sozinha, mas foi a melhor viagem que ja fiz.. conheci
> muita gente!!
> Entao passamos pela imigracao inglesa de madrugada, as 2:00h da manha...
eu estava dormindo, acordei descabelada e desci do onibus pisando no tennis,
> nem sabia onde estava...rs ..
> Foi muito tranquilo... so quando eu entrei no posto e que eu vi que estava
> na tao temida imigracao inglesa!!... Nao tinha fila nenhuma, poquissimas
> pessoas e o silencio da madrugada predominava... entao fui direto para um
> dos guiches,...
> Logo em seguida ele carimbou meu passaporte!! Visto de turista, por 6
> meses!
>
> Nessa hora eu ja estava tremendo.. fiquei tao nervosa que saindo dali eu
> entrei no banheiro dos homens sem perceber..rs.. mas fiquei feliz da vida!
> Esse era o momento que eu estava temendo e me preparando psicologicamente
ha mais de um mes!! E no entanto, venci!! Venci as fronteiras inglesas!!!
> Entao, passei uma noite em Londres no albergue , um dos
> melhores, fica dentro de um parque belissimo, cheio de esquilos!! e
> aproveitei pra me encontrar com um amiguinho que conheci na net antes de
> sair do Brasil!
> No dia seguinte ja vim me encontrar com a familia em Bristol... e desde
> entao minha vida de turista acabou... por enquanto!!rs
> Sabe, nao dei muita sorte, ou melhor, me precipitei em vir logo na
primeira familia que apareceu... aki sao 4 criancas, a menor de 5 anos e terrivel,
> muito mimada, me faz de boba... mas o pior nao e isso,... a casa e muito
> bonita e enorme, tenho um quarto so meu, banho bem quente na banheira, e
uma adega pra tomar vinho toda noite...rs ... Mas nada disso compensa, pois
eles estao me pagando muito pouco 50 libras na semana, e o trabalho nao e
> pouco... e a casa fica no countryside... muito longe de qualquer lugar
que vc possa imaginar.. o ponto de onibus mais perto fica a 1 h de caminhada!
> Enfim, ta dificil de sair pra estudar, e pra ter uma vida social nas
minhas folgas...
> Mas Gracas a Deus... ja estou fazendo uns contatos, conheci uns
brasileiros

> por aqui, e meu proximo desafio e tentar a extensao de meu visto que
> vencera em 5 meses... quem entra com visto de turista nao pode mais mudar
> para estudante.. tem que sair do pais mesmo!!
> Entao.. estou fundindo meus miolos pra tentar achar uma solucao.. meu
plano
> e o seguinte: acelerar o meu processo da cidadania italiana... estou
> tentando ver a possibilidade de dar entrada aki em U.K mesmo ou entao, em
> ultimo caso, terei que ir pra Italia, arrumar um emprego por la e esperar
> uns meses ate o meu tao sonhado passaporte iltaliano estar me minhas
maos!!!
> Ou entoa... quando passar esses 5 meses, terei que sair do pais, ir para
> Paris ou Amsterda, passar uns 5 dias por la e depois entrar na Inglaterra
ja
> com uma matricula de escola em maos!! E tentar o visto de estudante dessa
> maneira... Haja libras pra tudo isso!!
> Por isso Marcelo, aconselhe a todos os seus clientes a virem pra ca COM
> VISTO DE ESTUDANTE ou com o worl permit!! E se informar direitinho,
> pesquisar na internet, estudar muito bem a proposta da familia !!! Nao
venha
> como turista, pois as dificuldades sao muitas... eles esta fechando o
cerco
> mesmo!
> Outra dica e entrar em salas de bate papo e fazer o cadastro no Orkut e
> tentar fazer amizades com brasileiros que estao aki.. (site do uol e bem
> legal) e assim se informar das experiencias de que cada um esta tendo por
> aki!!
>
> Por outro lado.. desde que pisei nessas terras da Europa, percebi que NADA
E
> TAO DIFICIL QUANTO PARECE... Aqui as coisas acontecem... so temos que ser
> espertos e nao marcar bobeira.. tem emprego de sobra... Da para vir pra ca
> sem emprego mesmo e te garanto que na semana seguinte vc ta empregado!!
Tem
> cartaz de "wanted" em tudo que e Pub e restaurante!! principalmente nesse
> epoca do Natal!
> E por maior que pareca o problema, Deus sempre me indica o caminho, dia a
> dia, desafio por desafio!! Posso dizer que estou muito FELIZ! E estou
> vivendo aquilo que imaginava: uma rotina cheia de desafios... um diferente
> do outro!!
> Hoje foi minha folga e depois de uma longa jorgada de bicicleta ate a
> estacao de onibus (o pneu furou no meio do caminho), peguei o onibus e
> coloquei a bike dentro ate o centro de Bristol e encontrei um restaurante
> brasileiro chamado "Boca Nova"!! Que alegria!!! Abri a porta e estava
> tocando Vinicius.... " e melhor ser alegre, que ser triste, alegria e
melhor
> coisa que existe.." nem acreditei!! No cardapio tinha: cafeeeeee (que
> delicia), feijao preto, guarana, caipirinha... conversei com o dono e ele
me
> deu 2 pacotes de polvilho azedo!! Amanha teremos pao de queijo no cafe da
> manha!! E ainda me oferece um um emprego part time qdo surgir uma vaga!!

> No mais... estou aprendendo a cozinhar na marra... todos os dias.. para 7
> pessoas... coisa que nao fazia na casa da mama no Brasil (alias.. que
> saudades da minha mae... meu salario esta indo todo em ligacoes..rs..) ate
> que estou me saindo bem!! Eles pedem para que eu cozinhe comida
> brasileira... ja fiz arroz doce, polenta, cuscus e feijao!!
> Enfim... estou vivendo o que esperava... um desafio a cada dia!! E acho
que
> o segredo da felicidade e justamente nao SABER COMO SERA O SEU DIA
> SEGUINTE!! Coisa que nao sentia ha anos... pois minha vida no Brasil
estava
> estagnada numa rotina bucolica, emprego estavel, sem perspectiva de
> crescimento nem mudanca... a cidade que nunca muda, as pessoas idem...
> enfim, e bom sentir um friozinho de inseguranca e acreditar na nossa forca
> interior e capacidade de crescimento!!
> Algo curioso que tenho notado... sempre que me vejo conversando com Deus,
em
> meus momentos de solidao, alguma coisa de errado acontece na mesma hora...
> como hoje por exemplo, que tive que empurrar a bicicleta com o pneu furado
> no meio da escuridao, sem saber o caminho de volta pra casa.. e apesar do
> pavor que senti, eu tinha certeza de que esse momento era uma PROVACAO
> divina, um teste de Deus, um teste de coragem... o pavor passou e senti a
> presenca DELE caminhando ao meu lado .. cheguei em casa depois de 2
horas..
> sa e salva! Momentos como esse tem sido diarios nessa minha busca de uma
> vida nova!
>
> Bom, falei demais ne! E que a solidao aki tem sido grande e a lingua
> portuguesa esta extinta!!
> Afinal de contas... estou aki para isso ne! E meu ingles parece que deu
uma
> melhorada! As criancas tem me ensinado umas 20 palavas nova por dia!
> Ja que nao falo mais em portugues, pelo menos mato as saudades
escrevendo!!
> Estarei aki... na eterna expectativa de algo novo e melhor! e tambem a
> disposicao para apoiar a todos que queiram arriscar a felicidade na terra
> "Tia Beth" ... ganhar uns "pounds" e uma experiencia de vida inesquecivel!
> Saudacoes britanicas a todos... com muitas saudades da terrinha... da
> capoeira... dos paes de queijo...do forro, dos finais de tarde em
Ubatuba...
> Aproveitem o verao por mim... que passarei o Natal com os pes na neve!!
>
> Me escrevam amigos...
> > Um big hug,
> Dani....
>

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

----- Original Message ----From: Adrianapinheirofernandes
To: diretoria@mbrazil.com.br
Cc: mydriana@yahoo.com.br
Sent: Tuesday, November 30, 2004 11:50 AM
Subject: Relato de Experiência
Oi Marcelo, Tudo Bem?
Conforme o prometido estou enviando o meu relato de experiência,
Em Outubro de 2003 eu estava no meu curso de inglês numa aula de conversação, ( com
aquela dificuldade em falar que so Deus Sabe ), rs.... toca o meu telefone Celular, era a
Lilian uma Aupair sua que estava na Holanda com uma familia Americana ja fazia 3
meses e ela queria retornar ao Brasil pois nao queria ficar ilegal no País, a familia ja
tinha entrado em contato comigo em Junho do mesmo Ano, entao a familia pediu a
Lilian que entrasse em contato comigo para saber se eu estaria disposta a ficar também
3 meses la com eles... Eu disse que sim e fiquei muito animada, mas para minha
surpresa eu tinha que estar voando na proxima semana para holanda, pois a Lilian
precisava vir embora para o Brasil...Foi aquele corre-corre, comprar roupa de frio em
pleno verão carioca, Peguei o Voo aqui numa Quinta-Feira chegando no aeroporto ja em
The Netherland mais um surpresa minha mala havia ficado em Milão... Fiz a ocorrencia
e fiquei 2 dias sem mala.. O Srº Kennie e quem foi me buscar no aeroporto foi muito
educado ... Chegando em casa conheci toda a familia...Uma família maravilhosa. A
Lilian teve 5 dias para me passar todo o serviço, depois destes dias fiquei eu e Deus. Em
Dezembro a familia foi para Boston e eu fiqui na casa ( fiquei de ferias trabalhando
apenas 1 mes) rs.... a familia me deixou os 2 carros para eu utilizar e dinheiro ...Conheci
uma familia cujo a mãe é Brasileira e passei as festa de Natal e Ano Novo com eles....
Depois das Festas de final de Ano eles retornaram e fui busca-los no aeroporto as
crianças fizeram uma festa no aeroporto quando me virão eu nunca tinha visto tanta
felicidade nos olhos daqueles anjinhos... Foi maravilhoso o retorno deles... Eu so tenho
a agradecer a esta familia de Americanos maravilhosa que me acolheu em seu lar, me
receberam como membros da familia tiveram muita paciencia com relação ao meu
pouco Inglês , a Robbie minha Hostmother me ensinou muito sobre a vida o quanto ela
é importante e como devemos viver intensamente a cada dia e hora ... Ela tinha uma
doença chamada ( Exclerose Multipla ) ela nao possuia movimentos na parte inferior do
corpo... Mas ela tinha uma garra de viver uma força de vontade que nao sei como
explicar.... Fazia de um tudo, cozinhava, Passava Roupa, Subia escadas..................sem
comentarios.......
Ela tinha 3 anjinhos maravilhosos Jude de 6 Anos, Breadam 5 anos e Reagan 3 anos e
um Esposo ( super-marido ) Kennie...
Bom Marcelo o que eu tenho a dizer e que Deus foi muito bom comigo me colocou
numa familia abençoada que me ensinou não só o Ingles , mas o porque de viver todos
dias..
Eu retornei em 7 Fevereiro de 2004 pois eu também nao iria ficar ilegal no País e a
Lilian retornou para familia de novo.

E eu agora estou em busca de uma nova oportunidade, de que uma familia como esta
me escolha e eu possa emfim fazer um curso de Ingles no exterior e realizar o meu
sonho que e aprender a falar o ingles fluentemente.
Muito Obrigada,

Ps.: Se eu puder te ajudar de alguma forma aqui na minha cidade ( Rio de Janeiro ) e so
me falar ok...
Adriana Fernandes

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: Lucianagomes
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Monday, November 29, 2004 11:00 PM
Subject: Noticias
Querido Marcelo,
Cheguei bem e fui muito bem recebida. Na alfandega eles abriram minhas malas,
tambem quem mandou nao ser loira dos olhos azuis? Mas, deu tudo certo. O policial
falava em espanhol e foi muito simpatico, ainda perguntou se eu nao tinha trazido
caipirinha, cachaca. Pode?
Falando da familia, acredito que nao poderia ter vindo para uma familia melhor, eles sao
divertidos, pacientes e bondosos. As criancas sao calmas, enfim otimas.
Estou reaprendendo a dirigir, pois como tinha falado, eu tenho carteira de motorista mas
nao tenho grande experiencia. E aqui estou reaprendendo, espero que eles continuam
com a paciencia que vem demonstrando.
Estou feliz!!!
Depois escrevo mais e mando foto.
Muito obrigada.
Luciana

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

----- Original Message ----From: Mirlene Melo
To: diretoria@mbrazil.com.br
Sent: Friday, November 26, 2004 1:08 PM

Subject: England

Ola pessoal, estou escrevendo para contar as novidades, ja faz seis meses que eu
cheguei aqui na Inglaterra, estou estudando e consegui o visto de estudante, valido por
um ano.
Trabalho cuidando de uma senhora de 72 anos, com Alzheimer's, na parte da manha vou
a escola, o curso e muito bom e tem gente de todo canto do mundo.
Aqui esta muito frio, mais ou menos 10 graus, mas e ainda o comeco, em janeiro
chegara a -4 graus, terrivel!!!!!
Estou com saudades do Brasil, mas vou ficar aqui ate vencer o meu visto, quero
aproveitar bem essa oportunidade e aprender muitas coisas, nao so o idioma.
Beijos
Mirlene

------------------------------------------------------------------------------------ Origin >

Sent: Sunday, November 14, 2004 12:01 PM
Subject: oi
> oi gente, what have you been up?
>
>
> aqui ta tudo muito bem..hoje esta fazendo 8 graus e ontem de noite fez -2
eu
> disse, menos dois..vcs acreditam?? minha mae, que frio..as vezes nem
consigo
> imaginar o calor que deve estar fazendo ai no brazil..o jornal mostou que
ja
> esta geando na escocia e provavelmente ate dezembro vai nevar..aqui ainda
> nao tem previsao a neve pode ser hoje, amanha ou daqui um mes...o ceu
ontem
> estava bem azul, um dia lindo e todo mundo na rua com jaqueta, luva
etc...e
> maior legal, vc chega na baada emcapotado e vai vai tirando tudo...tem
> meninas que ja estao tao acostumadas com o frio que ja vao pra balada de
> mini saia e bota e blusa bem decotada..e eu ..brasileira, vou toda
> emcapotada...
>
> agora na segunda, vao fazer uma festa comemorando a chegada do natal, a
> oxford street vai ser a primeira a receber enfeites...acho que vou la, nao
> sei...as liquidacoes de natal ja comecaram e estou quase ficando louca....
>
> na sexta passada fui conhecer o windsor castle, meu deus, que lugar mais
> lindo..vi a troca da guarda e tirei simplesmente 72 fotos pode? I mean,

acho
> que vou voltar pro brazil com umas 479...
>
> anyway..espero que estejam todos bem..um grande beijo, agente se ve logo..
>
> mi.

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: Patricia Otero dos Santos - notícias da Nova Zelândia
Sent: Wednesday, October 13, 2004 7:35 AM
gente nao to nem acreditando estou trabalhadno no kfc um lugar tipo mc donalds mas
bem mais tranquilo e com chicken em tdo os pratos fico no caixa atendendo as pessoas
so ingles quando aparece brasuca e tenho q falar em portugies 'e estranho bom to
curtindo mesmo o trmpo e essa semana enviei a papelada p trablahr legalmente na new
zealand era tdo q eu precisava um empregador q quisessse fazer isso por mim e como
me disseram q aqu enmm queenstown era faz\cil aq estou eu hehehe e agora 'e so rezar
para dar tdo certo pq o trabalho 'e muito legal as pessaoas sao muito engracadas
bom morar em queenstown 'e diferente de onde eu morarava e agora meu verao vai ser
aq sem praia mas c lagos para tomar banho e parques lindo p ir
a cidade ';e pqena mas rola muito turista e tem todos os esportes radicais q vcs podem
imaginar
bom estou morando aqui a 3 semanas foi deposi da trip q ficamops morando aq eu e
m,ais 3 amigas nem acredito q agora estou morando so c meninas q por sinal sao as
minhas amigas desd q eu cheguei nos consideramos irmas heheh e uma delas a lu a
gente chama de nossa mae !!!!
nossa casa 'e pequena 'e no holliday park 2 min do centro e a vista 'e o montanhas e um
big lago onde os passeios c big barcos p miilford sounds/ a shotover/ os bungy q as
pessoas q as pessoas se atiram de tipo um balao.............. mil coisas
ok to meio cansadinha hj foi um busy day
bjos from paty nz curtindo e crescendo a cada dia!!!!!!!!!!!!!!1 na new zealand
kk pode me ligar sempre q quisweres melhor quando ai for 830sda manha ou 1 da
madruga best
------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: Leonardo Sporck da Costa
To: diretoria@crew.com.br
Sent: Tuesday, October 05, 2004 3:53 PM
Subject: Experiencia a Bordo!!!!
Oi Marcelo,

Estou mandando este e-mail para te contar como e que esta sendo a experiência de
trabalhar em um navio.
Em Dezembro de 2001 eu estava indo trabalhar no navio Fantasy da Carnival Cruise
Lines como Galley Steward. Confesso que não tinha muita idéia do que era Galley
Steward, só sabia que ia trabalhar na cozinha. Eu nunca havia saído do Brasil e pra
piorar não tinha um inglês tão bom. Quando eu cheguei no navio foi aquele susto, pois
trabalhava cerca de 12 horas por dia em um trabalho que era totalmente desgastante. A
maioria do tempo passava lavando pratos e talheres, e depois tinha que lavar toda a
cozinha. Demorei um tempo para me adaptar aquela vida. No começo foi difícil aceitar
que eu tinha me formado em Turismo para lavar pratos e tive muitas vezes vontade de
desistir e largar tudo. Quando isso acontecia sempre pensava que se muita gente de
sucesso começou por baixo, porque eu não poderia. Os dois primeiros contratos foram
muito difíceis, mais também amadureci muito. Mesmo trabalhando muito, tive a
oportunidade de conhecer lugares maravilhosos e juntar uma boa grana. Além disso
estava sempre aprimorando o meu inglês, pois queria muito mudar de departamento. a
mim não me interessava, garçon, camareiro ou qualquer outra posição. Queria mesmo e
dar um grande pulo e me tornar Purser (Information Desk).
No final do segundo contrato finalmente consegui a minha promoção. Hoje estou
trabalhando na Information desk e tenho adorado. Acho que o tempo como Galley
Steward foi muito proveitoso, pois aprendi coisas que não aprenderia em nenhuma
Universidade. Se você me perguntar se eu faria tudo de novo, mesmo sabendo o tipo de
trabalho que eu iria fazer eu responderia que si. Tenho certeza que se eu tivesse
começado ja na posição que hoje eu estou, não daria o devido valor.
Os últimos 6 meses foram muito prazerosos. além de estar fazendo um trabalho que me
dá muito prazer, tenho tido muito mais oportunidades de sair nas ilhas, de me divertir,
além de ter um tratamento VIP. Hoje estou de férias, mais doido para voltar, pois tenho
aprendido e me divertido bastante. Fiz muitas amizades e os lugares que eu conheci não
preciso nem dizer né? São maravilhosos!!! Eu recomendo a qualquer pessoa ir trabalhar
em um navio, mesmo que seja por apenas um contrato. O que se aprende a bordo nao se
ensina em nenhum outro lugar.
Obrigado por tudo,
Leonardo Costa
Purser- Carnival Cruise Lines

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: <anaelisaml@
To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Wednesday, October 06, 2004 2:46 PM
Subject: deixa eu falar alguma coisa boa
> A minha nova chefa e muito legal. Ela tem apenas 30 anos e me trata muito
> bem. o bebe de 6 meses e a coisa mais linda do mundo. Eu gosto de ser

> babysitting, e legal...Eu beijo aquele bebe o dia inteiro, porque ele e
> muito fofo..Mas a Siteri vai ter um curso de 6 semanas que se inicia em
> novembro e termina em dezembro, depois que termina o meu visto...
...Eu quero ficar na europa, nao quero voltar para
> o brasil. Se nao for possivel a Inglaterra, quero ir para a italia, se nao
> for possivel a italia, quero a espanha...Suica..sei la..
VOLTAR PARA O BRASIL
> NUNCA MAIS!!!
> obrigada marcelo

-------------------------------------------------------------------------------> > ----- Original Message ---->
> > Sent: Monday, October 04, 2004 12:20 PM
> > Subject: Re: Viagem marcada!!!
>>
>>
>>>
> > > Oi Suzana!!!
>>>
>>
>>>
> > > Agradeço a empresa MBrazil por me ajudar a tornar o meu sonho
> realidade,
> > > pois sempre almejei morar um período fora do Brasil. Bem um dos
> motivos > > que > > > me impulsionaram a tomar essa decisão foi a falta do
conhecimento de > > inglês,
> > > já tinha feito cursinho de inglês e não ficava por muito tempo,
era > > chato > > > somente 2 x na semana ou então somente aos sábados pois fazia >
faculdade > > a
> > > noite e trabalhava durante o dia. O curso o qual estava cursando
era
> > > Secretariado Executivo Trilingüe então aparecia oportunidades
boa de
> > estágio
> > > em multinacionais, exigia fluência no idioma inglês, começei a
ficar
> > > desesperada, não tenho fluência, então me despertou o interesse
no
> > > intercâmbio, pensei: A única saída em falar inglês fluente é
através
> do
> > > intercâmbio, convivendo c/ uma família inglesa e a mesma pagando
um
> > > cursinho.`
> > > Tranquei a faculdade p/ fazer a viagem. Sei q quando voltar as
> portas de

> > > estágio estarão abertas porque estarei falando fluentemente
inglês.
>>>
> > > Caramba são muitas vagas de Aupair q vc nem sabe c/ qual família
vai
> > > negociar, mas sempre tem uma q se identifica melhor... aí é só
> marcar a
> > data
> > > da viagem.
>>>
> > > A negociação c/ a família foi feita em 2 dias liguei, conversei,
a
> > Rozana
> > > gostou de mim e eu dela, marcamos a viagem...
>>>
> > > O intercâmbio será a maior experiência da minha vida, precisamos
> está
> > > preparada p/ fazer esse tipo de viagem, outra cultura, pessoas
> > diferentes e
> > > longe de família, amigos.
>>>
> > > A Mbrazil foi muito paciente comigo, inclusive a Suzana...
> > > Aconselho a todos serem clientes dessa empresa, é séria e está
> sempre
> > > disponível p/ nos atender.
>>>
> > > Abraços a Diretoria da Mbrazil, Marcelo e Suzana.
>>>
> > > Danielle Rabello/RJ
------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: Midia Francisco
Sent: Monday, September 06, 2004 3:43 PM
Subject: HELLO
> HI PARTNER....HOW ARE YOU???
>
> I'M FINE NOW....tive alguns problemas com a familia no inicio do mes de
> agosto mas agora, GRACAS A DEUS, esta tudo muito bem, fiz muitos
progressos
> no aprendizado da lingua e ja posso sair sozinha, fazer meus passeios,
> comprar muitas coisas e conhecer gente nova (que era o que eu mais
queria).
> Economizar realmente ainda nao deu porque eu sou muito 'gastona', mas meu
> intuito aqui nao e o de fazer dinheiro e sim aprender o ingles....vou
sempre
> pra escola e meu professor e maravilhoso! Muito atencioso e inteligente,
ele

> sempre estimula a classe a ler jornal, ver televisao e tentar repetir as
> palavras, etc...ja estou lendo livros em ingles e consigo entender muito
bem
> qdo as pessoas faklam comigo, as vezes e um pouco dificil responder, mas
eu
> me esforco....
> tenho pensado bastante em ficar aqui mais alguns meses pra poder
aperfeicoar
> bem a lingua porq acho que em apenas seis meses nao vou virar nenhuma
> expert..mas tudo bem...
> estou escrevendo pra agradecer a colaboracao de todos vcs que me ajudaram
a
> transformar meu sonho em realidade....
> conheci algumas pessoas que contrataram agencia no brasil e foram
> enganadas...e bom saber que o meu caso foi diferente e agora estou em
outro
> pais legalmente e segura...
>
> muito obrigada!!!
>
> espero que possamos trabalhar juntos novamente porque ainda quero conhecer
> um navio e CLARO, trabalhar nele..nao tenho muita experiencia mas nao me
> importo em comecar com um trabalho bem simples como por exemplo lavar
> pratos....
>
> a proposito, colud you please send to me more informations about that????
>
> thank you some much indeed!!!
>
> midia-23 yrs- LONDON
>

-------------------------------------------------------------------------------Sent: Friday, August 13, 2004 2:01 PM
Subject: Depoimento
Estou muito feliz e satisfeita com a MBrazil,me apoiaram todo tempo e sempre estavam
em contato comigo e sempre era muito bem atendida.
Nao tive sucesso com a minha primeira familía,e a MBrazil resolveu meu problema
rapidamente,me sinto muito segura em saber que eles se preocupam com seus
clientes e que podemos sempre contar com sua ajuda. É minha primeira experiência
longe de casa eem outro país,estou amando a Espanha,vivo em um pueblo 10m de
Palma de Mallorca estou super feliz e minha nova familía é maravilhosa.Cuido de 2
crianças Maria de 1 ano e Toni de 4 anos meus pais se chamam Bartolomeu e Margarida
amo muito eles me tratam como uma filha.
Começo a trabalhar as 7h da manha até as 2h da tarde depois posso fazer o que
quero,vou a piscina ao cinema em Palma e muitas outras coisas.Tenho um quarto

só para mim com banheiro,minha mae compra para mim tudo o que necessito e medam
muita força porque nao é fácil ficar longe de quem amamos.Sofri muito no começo mas
graças a MBrazil estou tendo a melhor experiência de
minha vida .
Vocês me ajudaram a realizar meu sonho que era viver 1ano na Europa e conhecer a
Espanha.

************ Muchas Graçias ************
Marcelo ,Suzana e a todos da MBrazi
Besos e un Saludo
VIVIANE PEDRUZZI

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: "vivi.pedruzzi"
To: "marcelo" <marcelo@passaporte.org.>
Sent: Saturday, June 26, 2004 6:35 AM
Subject: Felicidade
Oi Marcelo, desculpa por nao te escrever mais é que as vezes nao conseguia entrar no
meu e-mail.kirsten conversou com uma amiga de Palma e me conseguiu uma nova
família estou super feliz vou enviar postales de Mallorca para você e Suzana, vou te
escrever uma vez por semana para dizer como estou.
Muito Obrigada por tudo
Beijos Vivi

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----To: marcelo@passaporte.org
Sent: Monday, June 14, 2004 7:11 PM
Subject: Carta para MARCELO
Querido Marcelo
Em primeiro lugar, gostaria de dizer o quanto senti não ter podido te conhecer melhor
da última vez em que estive aí em Jundiaí (no intuito de encaminhar uma cliente nova à
(MBRAZIL). Gostaria de te agradecer pelo apoio que me deu durante o período em que
permaneci no exterior. Passei por momentos difíceis, e foram suas palavras e as do
ISRAEL que me deram força para seguir em frente. Peço desculpas se por algum
momento me interpus no seu quotidiano, mas devo dizer, porém, que foi bastante difícil

esse início de estadia num país com um povo tão diferente do nosso no que diz respeito
à expressão das emoções. Hoje compreendo que eu é que sou extremamente sensível, e
que isso muitas vezes é o que coloca pedras no meu caminho. Entendi, por fim, que o
importante é seguir em frente e lutar...com ou sem lágrimas. Se temos uma meta, nada
deve nos impedir. Hoje estou bem mais fortalecida e aprendi a gostar dos ingleses e
aceitá-los como são. Afinal, prefiro a seriedade deles à displicência, desrespeito
e desigualdade social com que tive infelizmente de aprender a conviver em nosso país .
Tenho praticamente todos os documentos em ordem, Marcelo. Só falta mesmo enviar
meu currículum em inglês para facilitar mais a comunicação. Estou aguardando já há
bastante tempo, mas somente semana passada fui notificada pela srta SUSANA de que a
sistemática da empresa pede que lhe seja enviada uma carta. Agradeço mais uma vez
pela sua bondade, e também pela sua sensibilidade ao escrever aquela carta às famílias
("Marlene será como uma avó atenciosa e responsável para com seus filhos !")
Obrigada por interceder sem mesmo ter podido saber que eu sou exatamente assim, pois
amo as crianças, os velhos, os doentes e os animais... Despeço-me atenciosamente e fico
no aguardo de novas propostas, disponibilizando-me para início imediato. OBRIGADA
! OBRIGADA ! OBRIGADA !
Marlene Nakama

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: Maria Mirlene Melo
To: diretoria@mbrazil.com.br
Sent: Thursday, June 03, 2004 4:22 pm
Subject: Estou muuuuuuuuuuuuuuuuito feliz!!!!!!!
Ola marcelo tudo bem, eu estou morando aqui na casa do gary na cidade de bradford on
avon, sudoeste da inglaterra, cuido da mae dele que e debilitada, ela tem 72 anos, estou
gostando muito daqui , é uma cidade pequena muito tranquila, ainda não matriculei em
nenhum curso de inglês, mas o gary esta vendo isso pra mim, minha comunicação com
ele é razoável, eu procuro sempre entender o que ele fala pra mim,.. estou
muuuuuuuuuuuuuuuito feliz por ter realizado um grande sonho, agora resta-me
aproveitar essa oportunidade e criar outras mais.... obrigado por tudo que vcs fizeram
por mim.. beijos... até breve.. com muito mais novidades...
Mirlene Melo
Bradford On Avon - Sudoeste da Inglaterra....
Faça como Maria Mirlene - cadastre-se ainda hoje, pois temos muitas vagas como esta
acima em toda a Europa e Estados Unidos.
Ligue 11- 4587-8101 com Suzana
www.passaporte.org

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----Sent: Tuesday, May 18, 2004 8:03 AM
Subject: Retorno
Bom dia Marcelo,
Estou lhe enviando este e-mail para dizer que recebi a ligação de uma
família, especificamente de Delors Sanders, da Inglaterra. Ela ficou de
enviar-me algumas fotos da família e maiores detalhes.
Atenciosamente.
Andréa S.Ferraz

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

----- Original Message ----Sent: Monday, May 17, 2004 1:57 PM
Subject: Valeu marcelo!!!
Ola Marcelo td bem com vc? Então estou lhe comunicando que ja fechei com a familia
Mrs.S. Mohamed e estou embarcando dia 22/06 mas a familia ira me encontrar somente
dia 25/06, prq antes vou fazer um pequeno tour in Londres. Mas esta td ok!! Obrigada
pela forca e quero dizer que assim que estiver la irei mandar noticias para vc e tb se
houver qualquer imprevisto eu ligo imediatamente, mas por enquanto esta tudo
tranquilo... E tb irei comunicar a Suzana.
Obrigada e ate mais...
Debora

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

----- Original Message ----From: Edson
To: <info@crew.com.br>
Sent: Thursday, May 06, 2004 12:52 PM
Subject: Edson. obrigado
O la aqui é o EDson que vcs mandaram para Belfast na irlanda do Norte quero
agradeçer pela oportunidade que me deram.isso foi maravilhoso e hoje estou no brazil ja
aplicando para permanênçia no Reino Unido vou ficar no Brasil mais três meses, se
preçisarem de alguma opinião sobre como é morar na irlanda do norte estou a
disposição, posso afirmar que a experiençia mudou a minha vida para melhor e a Irlanda
do Norte as pessoas são tão recepitivas quanto no Brazil, muito obrigado.
Meu telefone em são paulo é 01149737116.

Se preçisarem de mim para qualquer coisa ou até mesmo um relatório a favor da
mbrazil estou a disposição até fui visitar a Lucyneide que mora em Kanpen na holanda
que ela já trabalhou para vcs.
Tenham um otimo trabalho
Parabéns
Edson Santa Maria

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

----- Original Message ----From: Cidinea Aparecida de Souza
Sent: Friday, February 20, 2004 4:48 PM
Subject: Cidinéa Aparecida de Souza
Olá Rosangêla e Marcelo,
este e-mail, é de paz. Eu primeiro quero agradecer pelas famílias que tenho recebido nos
últimos dias, muito obrigada Marcelo pois os e-mails vêm de voce e quero também
dizer que nos últimos 15 dias, minha vida entrou num furacão, eu vou finalmente viajar.
Eu já estava conversando com esta família desde Outubro mais ou menos, é uma família
italiana, que precisa de alguém pra fazer quase tudo. Eu cheguei a falar com o Marcelo
sobre a família e disse a ele que eu não tinha o dinheiro da passagem, o que realmente
era uma grande verdade(e também,eu esperava uma família que me pagasse a
passagem,por isso eu me inscrevi na agência) mas derepente, acho que um grande
milagre aconteceu em minha vida.
Bom, pra resumir, eu em dezembro abri uma conta no Banco do Brasil, sem nenhuma
pretensão pois dinheiro eu não tenho mesmo, aí eu fui pra casa de minha filha em
Itanhaém e quando eu voltei, a mais ou menos 20dias atrás aconteceu tudo, o gerente do
BB, simplismente me concedeu um empréstimo de 2000 dolares.
É verdade, eu consegui e com certeza foi a mão de DEUS que me ajudou porque como
que uma pessoa feito eu, sem dinheiro, com o nome comprometido no SPC (por isso eu
não conseguia comprar a passagem e tudo mais), enfim, eu consegui e faço questão que
voces saibam, porque eu achei a atitude do Marcelo muito bonita, continuando a me
mandar famílias, mesmo eu tendo dito a ele que gostaria de me desligar da agência,
muito obrigada por não ter desistido de mim, muito obrigada mesmo.
Bom, eu vou para a Itália no domingo, dia 22/02/2004 as 22horas, num vôo da Várig.
Meu percurso será:São Paulo/Lisboa - Lisboa/Roma - Roma/Brindisi, que é onde a família vai me buscar.
Quero dizer também que se voces não se importarem e resolverem esquecer as nossas
desavenças, eu quero muito continuar na agência e quero saber, se caso eu puder
continuar como é que funciona)Estou super insegura, com medo, nunca saí daqui,tenho
medo da família não ser tão legal quanto parece enfim, mas feliz,muitofeliz.
Rosangela, quero agradecer a voce por todo o carinho com o qual voce me tratou por
esses dois anos e pouco, a atenção, a dedicação, a sensibilidade com a qual voce vê os

problemas das pessoas, muito obrigada minha lindinha, voce é super maravilhosa, o
Marcelo é uma pessoa de sorte por ter voce trabalhando aí. Parabéns.
Então tá, eu tô correndo feito doida pra ter tudo em ordem até domingo mas fico
esperando uma notícia de voces.
SUPER OBRIGADA,
beijinhos,
CIDINÉA

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

----- Original Message ----From: "Leila Maria Dias Teixeira
To: <info@crew.com.br>
Subject: rotina

Marcelo, a minha rotina aqui nao e nada glamorosa, quando aqui cheguei no primeiro
dia de Setembro de 2003, o tempo ainda era agradavel, apos 20 dias a Senhora de 85
anos, a qual esta sobre os meus cuidados, deslizou com a cadeira e quebrou o "hip",
fiquei, entao 1(uma) semana no hospital e depois 3(tres) semanas numa Nursing Home
acompanhando a recuperacao dela, inclusive a Fisioterapia, que hoje sou eu que faco
diariamente. Apos 30(trinta) dias ela retornou para casa. Ela tem a doenca de Parkinson,
tem pressao alta, tem problemas cardiacos, logo fez cirurgia e tem um pacemaker, ja
teve varios strokes. Dou banho, troco a roupa dela, preparo o breakfast e o lunch, tomo
conta da casa, os remedios sao inumeros a cada 3(tres) e ou 4(quatro) horas, quando eu
concluo uma atividade, inicio outra, e uma infinidade de cuidados, todos devem ser
feitos com horario. No final da noite estou exausta. Combinei com eles que teria o
Domingo livre. Aqui aonde estou e uma Village, nao tem absolutamente nada. No
Domingo saio com mapa, e claro, estudo aonde quero ir e vou a algum lugar, pois aqui
ja fico o suficiente durante a semana. O inverno foi rigoroso, tivemos 40 (quarenta)
abaixo de zero. Hoje e 3 de Marco e eles dizem que ainda ira nevar e fazer frio ate o
mes de Maio. Estou proxima de Albany, que e a Capital de New York States, mas e
uma Cidade EXTREMAMENTE antiga, pois foi aqui, nesta regiao que os primeiros
imigrantes chegaram, e estas cidades por aqui ja existiam antes da independencia dos
EUA. Um grande abraco, Leila

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

----- Original Message ----From: "Leila Maria Dias Teixeira
To: <info@crew.com.br>
Sent: Monday, February 23, 2004 9:58 PM
Subject: extensao visto
Marcelo, voce me deu uma "dica", que eu seguisse o caminho ao qual eu havia me
proposto quando aqui vim, ir ao Canada, pois estou a poucas horas de la. E foi o que fiz:
comprei passagem, fiz reserva de Hotel e la fui eu cheia de coragem, adorei o Canada,
fui super bem recebida, foi alem das minhas expectativas. Ja estou de volta e com o meu
visto, respondi a todas perguntas sem omitir absolutamente nada, e eles foram bem
legais comigo. Como moro no Sul (do Brasil) foi bem dificil
conseguir o visto, porisso eu realmente tinha que ir ate la e foi otimo conhecer mais um
pais, ja que estou tao proxima dele. Obrigado pelo "empurrao", pois as noticias, sobre
vistos, deixam a gente apreensiva.
Bom Carnaval.
Um abraco,
Leila

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

----- Original Message ----From: Vanessa Silva , São Paulo
To: rosangela Sent: Thursday, December 04, 2003 9:42 AM
Subject: agradecimentos
Hi! puxa acho que estão chateados comigo, mas realmente peço desculpa já enviei uma
vez uma mensagem mais voltou, pedi outro e-mail para minha mãe e espero que esta
vez chega. Bem neste mes faz tres meses que estou aqui em Londres, estou otima já
consegui aprender a falar me comunico muito bem com a familia, Mrs fummi e muito
legal me trata como se eu fosse sua filha, são maravilhosos as crianças me adoram,
procuro fazer tudo para não causar nenhum problema para a familia inclusive por isto
tenho dificuldade em escrever-lhes sempre, pois estamos sem computador aqui em casa
e nem sempre consigo ir a biblioteca,por isso peço-lhes desculpa.Estou amando estar
aqui apesar do frio e da saudade de minha familia tudo é maravilhoso, não tenho
problemas de se adaptar ou para mim isto não existe pois vim em busca de meus ideais
vou lutar para isto, por enquanto não estou na escola mas a Mrs fummi já esta vendo
isto para mim e em janeiro começarei a estudar.Quero aproveitar para agradecer a
Mbrazil por tudo, sei que por meio de voces muitos jovens conseguem realizar seus
sonhos quero dizer que estou muito feliz não fiquem zangados se eu demorar mas
prometo que assim que der eu lhes escrevo recomendações a todos ate a proxima.......
---------------------------------

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

From: "Wladimir Sardinha"
Sent: Sunday, October 12, 2003 2:02 PM
Subject: London London
Queridos amigos,
Primeiro de tudo, para os que eu nao tive tempo de conversar ou me despedir, estou em
Londres agora para enfrentar uma nova fase da vida.
Cheguei bem, estou em uma vizinhanca muito boa, perto de tudo, o clima esta bonzinho
ainda, nada comparado ao nosso Rio, bom mas ainda esta quebrando o galho, embora eu
nao tire minha jaqueta de couro que ja esta aprendendo a andar sozinha, pois para mim
este eh um friozinho igual de SP no mes de julho! Meu amigo disse que daqui para o
final do mes ja vai comecar a esfriar.
Amanha, segunda comecarei a estudar e procurar um novo trabalho.
quando quiserem ligar, nao se preocupem com o fuso que eh de 5 horas, estarei sempre
disponivel.
Wladimir
---------------------------------

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

Hi Israel,
OI Israel tudo bem?
Estou bastante feliz com a familia e maravilhosa, nada a reclamar, so agradecer a Deus
e a Vc, estou precisando de uma ajuda. e possivel vc enviar me o manual de
sobrevivencia?, - eu nao sei se e este o nome- pois gostaria de dar uma lida em agulmas
informacoes porem preciso certificar me com o manula., Até mais...
Obrigada, Gislene
---------------------------------

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

Oi Monica,
Estou na casa da Ursula em Pembrokes Pines, na Florida, e 1/2 hora de Miami.
A Ursula e uma pessoa muito legal, porem a familia e muito grande.
Apesar de tudo estou tentando me adaptar, porem a minha intencao continua sendo a

Europa, Inglaterra de preferencia. Po enquanto vou ficando por aqui ate juntar um
pouco de grana e falar um pouco de ingles, pois ainda nao consegui me matricular numa
escola. Continue mandando propostas, de repente...
Agradeco por tudo.
Um abraco,
Sandra Mesquita
---------------------------------

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

Ola Israel!!!!!!!
Quem é vivo sempre aparece!!!!!
Parabens!!!!!! e papai de novo, estou muito feliz por vcs.
Como estam as coisas por ai? o Marcelo a mae dele, a Re, a agencia????
Eu estou bem, sou surpervisora do restaurante, room services e do bar do hotel onde
trabalho (hotel 4 estrela), To podendo!!!!!!!! (risos), continuo indo pra escola, nao tenho
falado muito com as meninas, mas sei que todas estam bem.
Ve se me manda noticias, eu tambem estou morrendo de saudades de vcs!!!!!
Beijos
Erika

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

Ola galera, tudo bem?
Estas sao algumas fotos do meu aniversario na segunda feira , fui para uma cidade
chamada Cambridge muita linda, conhecida como uma cidade de Universidades e
Colegio, quem quer estudar aqui e tem condicoes e aconselhado esta cidade, e antiga e
so tem esccola e super legal.
Beijos e saudades de todos,
Eliane
---------------------------------

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

From: Lilian Carla Zacarias
To: Monica
Sent: Thursday, August 21, 2003 2:55 AM
Subject: Re: Suporte
Ola Monica,
Obrigada por esta, estava aguardando. Eu nao tenho acesso sempre que quero usar a
Internet, mas cheguei bem a uma semana, a familia e legal, e aos poucos estou me
adptando aos habitos da casa, por exemplo, dormir e acordar cedo, nao almocar, a casa e
grande e tem muito trabalho, mas esta sendo muito legal. Assim que fizer matricula na
escola, mandarei noticias.
---------------------------------

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

Caro amigo Marcelo:
Gostaria de dizer-lhe que somente gracas aos seus servicos e equipe eu consegui um
trabalho aqui nos Estados Unidos. Estou trabalhando ha um ano e dois meses para Mrs.
Cheryl , funcionaria de uma empresa americana que da suporte a CIA e FBI. Ela
procurou no site da MBrazil e confiou no cadastro que voces fizeram. Poder vir
trabalhar nos Estados Unidos, com cinquenta e hum ( 51) anos eh um privilegio. Hoje
estou "overqualified" e sinto muito orgulho... com isto. Sou um dos primeiros "male
nanny" no Estado da Virginia, onde uma adolescente (Ashley) e duas criancas (Lauren,7
e Victoria, 3 anos) me sao confiadas diariamente em todas as suas atividades, desde a
Escola ateh ao consultorio medico e dentario. Lembro-me tambem que antes deste
trabalho eu fui entrevistado em Sao Paulo, pelo Vice Presidente da Carnival Cruise
Lines e consegui trabalhar como galley steward , legalmente durante um contrato de 6
meses , num navio com 900 tripulantes e 2.200 passageiros. Tenho uma carta de
referencia do comandante do navio....tudo isso gracas a voces. Foi uma experiencia
inequecivel. Serei um eternamente agradecido a voce e tambem ao Israel...ele sempre
com uma palavra amiga, tranquila e de animo quando eu telefonava precisando de
alguma orientacao ou informacao...Agora estou findando o meu trabalho com esta
familia em Washington e aguardo informacoes de voces, sobre os novos empregos de
housekeeper aqui nos Estados Unidos. Como poderao comprovar, eu confio muito na
sua empresa porque ela me da seguranca...
Deus abencoe a todos. Segue um abraco. Best, Galli.

----- Original Message ----From: Meg Zigaib
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Sunday, December 18, 2005 4:46 PM
Subject: Ola
Oi marcelo, tudo bem?
Aqui e a Meg, estou escrevendo pra dizer que estou na Nova Zelandia e que ocorreu
tudo bem, a Stella foi nos buscar no aeroporto, esta dando toda a assistencia pra nos, ela
e muito legal com a gente.
Dia 1 de janeiro vamos comecar a trabalhar.
Obrigada pela oportunidade.
Ate mais.
Beijos
Meg Martins Zigaib
Atibaia-SP

------------------------------------------------------------------------------------ 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?
Que a Mbrazil dá oportunidades iguais para todos! Nós, clientes, recebemos os mesmos
e-mails, as mesmas propostas, as mesmas chances!
Vai de vc se agarrar e ir atrás, lutar pelo que quer, estar aberto a novas oportunidades e,
acima de tudo, ACREDITAR!
Acreditar que existe uma empresa séria que está disposta a te ajudar, te estendendo a
mão para te conectar com o mundo de uma forma segura...
Espero que recebam a sua oportunidade em breve, e enquanto isso, deixo o meu toque
de esperança para todos...
Abraços e boa sorte!!!
Juliana Sperandio
Maringa-PR
------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: "cassio eduardo"
To: <apoio@passaporte.org>
Sent: Monday, December 05, 2005 6:32 PM
ola, regiane.... como vc esta?
bem, aqui esta otimo chegamos no domingo e nao tivemos nenhum problema
para passamos na imigracao. a Stella foi nos buscar no aeroporto e nos
deixou no alojamento... estou adorando a experiencia esta sendo otimo ate agora ja
estou estudando e depois do natal provavelmente iremos para a fazenda irei tentar tirar
foto dos apartamentos para te mandar mais adianto que e muito bom o local, as pessoas
ai podem vim despreoculpadas que tem tudo no quarto e o local e bem tranquilo.
Vou ficando por aqui por ira comecar minha aula agora mais assim que
tiver mais novidades entro em contato com vc...
OBS: muito abrigado por tudo lhe sou muito grato por esta realizando meu sonho isso e
demais um grade abraco...
Cassio Eduardo de Oliveira

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From:
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Tuesday, December 06, 2005 7:02 PM
Subject: Um paraizo chamado Nova Zelandia
Ola Marcelo!!
Eu e o Mauricio ja estamos aqui em Aukland ( NZ ), a uma semana e conhecemos quase
a cidade toda...Aqui realmente 'e tudo muito lindo e novo...Um povo simpatico e de
varias racas.
Vamos estudar (ingles) durante duas semana e depois do natal vamos pra fazenda..na
ilha sul, na qual dizem que a paizagem 'e mais bonito ainda...
Conhecemos varios brasileiros de todos os cantos do Brasil e aqui a gente 'e uma
familia...
Obrigado pela forca e pelos contatos...
Do + tudo Blz
Um Abraco !!
Anderson Plinio
Pres. Epitacio-SP

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: Iracema Silva
To: Marcelo@passaporte.org
Sent: Thursday, November 24, 2005 11:42 AM
Subject: Espanha
Hola Marcelo
Quero dizer que apesar das dificuldades que passamos no começo fora do nosso pais,
estou muito feliz aqui na Espanha, tenho passado pòr grandes experiências que se eu
náo tivesse saido do meu pais náo teria nunca essas experiencias que fazem com que
cresçamos. No começo para adaptaçao é bem difícil, mas logo nos acostumamos,
conhecemos as pessoas e vamos nos ajeitando. Em relaçao a MBrasil, nossa, eu náo
tenho o que reclamar, o Marcelo me ajudou em tudo que estava ao seu alcance, sou
muito grata a ele e reconheço que as coisas de longe náo é fácil de controlar, mas
mesmo assim ele consegue faze-lo. Desde quando vir para a
espanha , nunca fiquei sem trabalhar, sempre ganhei dinheiro de uma forma honesta e
muito suor, lavei muito cháo, banheiro etc. agora estou tomando como cabeleireira
responsável aqui em um saláo na provincia de Málaga, ah seis horas de Madri. Vivo
com duas garotas de Marrocos, Elas sáo gente fina, cada uma cuida de sua vida e
pronto. Assim vivemos sem problemas.
Estou conseguindo aos poucos com paciência pagar as contas que deixei no Brasil,
estou tendo a oportunidade de estudar inglês grátis aqui em uma Escola de Fuengirola e

praticando com o pessoal no trabalho, nos restaurantes e em todo o lugar que tem
pesssoas que falam inglês.
Para as pessoas que têm dúvidas sem vem com a MBRASIL ou náo, digo a elas que
sim, nada cai do Céu, náo é porque pagamamos uma quantia para o Marcelo que Ele
também vai fazer milagres, temos que lutar com nossas próprias forças também e assim
teremos sucesso ele nos ajuda com os primeiros passos, sou testemunha disto e no que
ele pode, tenham certeza disto. As coisas aqui é totalmente diferentes como pintadas aí
Beijos e sucesso para todos.
Minha frase preferida: A LUTA É PARA TODOS, MAS A VITÓRIA É PARA OS
QUE PERSEVERAM
Iracema Silva

-------------------------------------------------------------------------------Depoimento de cliente M/Brazil nos Estados Unidos
----- Original Message ----From: Rosita Neta
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Monday, November 14, 2005 8:50 AM
Subject: rosita-usa
ola! Marcelo
como vai tudo bem?aqui ta tudo bem comigo,como combinado vou te falar um pouco
da minha experiencia aqui no exterior,estou muito feliz por eatar quaze no final do
programa,tenho uma familia maravilhosa que me acolheu e supriu todas as minhas
necessidades,cuido de duas criancas uma de 10 meses e outra de 4 anos ,amo
eles....estou realmente tendo a experiencia de conhecer a America,mora numa cidade
chamada Madiso-CT,que fica a duas horas de Nova York City,ja conheci varios outros
lugares como :Massachusset e agora no thanksgiven estou indo pra Boston e
Washington,fiz um curso de ingles em Nova York e agora estou estudando na
univercidade de connectticut,bem fellllliiiiizzzz!estarei voltando em inicio de
marco,mas gostaria de voltar pra trabalhar nos navios cruzeiros da costa
Americana....como ja falei valeu muito apena ter vindo ,a adaptacao nao e facil ,mas
com maturidade tudo fica mais facil,e so ter um objetivo e levar a frente...aconcelho a
quem quizer vir ,que venha pois e uma oportunidade unica!fica com deus!
abracos
Rosita Neta -USA
cliente M/Brazil Intercâmbios

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: Aldinetealmeida
To: atendimento@passaporte.org

Cc: aldinetealmeida@passaporte.org
Sent: Thursday, September 29, 2005 5:07 AM
Subject: Aldi,Brasil/Espanha....
Bom dia,Tânia...
Resolvi te escrever para contar como estou feliz,por aqui....e quando lembro da minha
coturbada chegada e de quanto te incomodei...vejo q Deus é muito Maravilhoso,pois só
assim me abriu essa porta .Completei meus três meses,mas j´´a me sinto em
casa,sabia'A "minha" família é linda,educada e a melhor dessa ilha,nem sei como
expressar isso.Começo amanha minhas aulas de canto e logo vou me matricular em um
curso de espanhol e senhora q cuido já tá quase ,como posso dizer?Enfim tá com 90
anos e ñ creio q viverá muito,mas estamos fazendo tudo por ela ,aliás a vejo como uma
vozinha...sempre tô cantando prá ela e dançando muito,coisa q ela adora.Tenho
aprendido o mallorquim,idioma da ilha e já arrisco falar só nesse idioma,mas aqui tem
tanto turista q quem fala inglês é rei...rsrs.Q bom q eu falo,né?Re cebi encomenda do
Brasil,com roupas e produtos,minha saudades as vezes é enorme,mas sei q esse é um
sonho q conquisto a cada dia e assim me sinto confiante em ñ abandoná-lo.Tive uns
problemas no Brasil com meus familiares,mas graças a Deus tudo bem agora.Tenho
acompanhado as notícias por aqui e sempre q posso eu telefono.Falar com vcs é mais
díficil,pois tá sempre ocupado,mas uma hora eu consigo.E o Marcelo,tudo bem?Sou
realmente grata a vcs,espero ñ perder o contato,ok?Tenha um excelente dia!
Beijos ,Aldinete Almeida- Palma de Mallorca - Espanha
obs.Isso ñ é um testemunho,é só vontade de agradecer e dizer q estou feliz...Gracias!

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: Elianeteferreira
To: marcelo@passaporte.org ; diretoria@mbrazil.com.br
Sent: Monday, August 29, 2005 10:12 AM
Subject: CURRICULUM&FOTO - ELIANETE
Ola Marcelo!!!!!!!!!!!!!!!
Tudo bem??!!!!
Eu estou bem, graças a Deus.
Eu estou muito agradecida a Deus e a Você pelo apoio, incetivo, conselhos, ajuda,
puxões de orelha e tambem pela maravilhosa experiência que eu tive na Inglaterra.
Eu jamais me esquecerei de tudo que vi e aprendi.
Eu falei tanto do Brasil ( pontos positivos e negativos) , Marcelo, que a familia disse
que pretende vir conhecer o nosso país, eles ficavam surpresos quando eu falava o que
tinha aqui, nao sabiam das nossas riquezas.
Trocamos e-mails e vamos manter contato.
Eu cantava uma musica infantil muito antiga para os meninos, a Sarah ( mãe das
crianças) me pediu para mandar a letra em portugues por e-mail, ela e o Richard ( pai
das das crianças) vao tentar cantar em portugues para eles, porque as crianças pedem
para eles cantarem.

Bom... agora eu estou aqui, pronta para continuar a minha caminhada, sempre em busca
de crescimento, aprendizado e conhecimento.
Como é bom, conhecer novas culturas, um idioma... enfim esses quatro meses
equivaleram a anos de apredizado para mim e principalmente amadurecimento.
Como combinamos eu estou enviando o meu curriculum em inglês e uma foto em
anexo.
Me perdoe pelos erros, eu coloquei 2 palavras em negrito porque nao sabia o significado
em inglês.
Abraços, meu amigo e mais uma vez MUITO OBRIGADA POR TUDO!!!!!!!!!!!!!
Elianete
_______________________________________________
http://www.passaporte.org

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: Irany Ullmann
To: Marcelo Toledo
Sent: Friday, June 17, 2005 9:51 AM
Subject: Irany in Paris
Dear Friends,
These are some photos from my trip to Paris and Giveny, Versailles. I like to share them
with you.
Have a nice weekend.
Irany
<< Veja a galeria de fotos ! >>
------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: Monize Spezia
To: Diretoria - Excelencianet
Sent: Tuesday, August 09, 2005 9:25 PM
Subject: Re: "hi" from Canada
OI Marcelo!!!
Estou muito bem.. depois de tanta espera...consegui! A familia eh simplismente
fantastica! Nos primeiros dias tive alguns probleminhas, mas ja foi tudo resolvido!
Cheguei aki dia 05/06 e ja me sinto em casa... e eles me tratam super bem!
Tenho fotos sim... entre no meu site:
http://spaces.msn.com/members/monizespezia
Vou comecar a estudar em setembro! E o lugar eh super legal!

Ateh mais!!!
Monize
PS: Vc sabe de outras brasileiras que estao vindo para a regiao de Surrey ?

------------------------------------------------------------------------------------ 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.
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: Aldinetealmeida
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Friday, July 29, 2005 4:00 AM
¿Hola chica!
Que pasa?
Me chamo Aldinete e te garanto q tem mais trabalho aqui q no resto do mundo.Aliás
falta gente qualificada,com tanta demanda.Claro q tens q vir sabendo q ñ estarás em
casa,mas aqui todas nos ajudamos.Tô há um mês,mas já conheci gente de todo Brasil q
vive e trabalha aqui há mais de três anos.Minha família aqui é a melhor,mas tenho
certeza q o marcelo te ajudará a encontrar uma muito boa tmb.Ñ se preocupe se parece
complicado no inicio.Depois tudo se resolve e vc terá a certeza q eu tive de q nunca
devemos abandonar nossos sonhos.Tenha fé e acredite no trabalho dessas pessoas.Se
quiser podemos nos falar pelo msn,me envia o teu q eu te adciono.
Beijos e q deus nos ajude sempre,Aldinete Almeida
____________________________________________________
http://www.passaporte.org

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: "iracema"
<iracemasilva@passaporte.org>
To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Wednesday, June 08, 2005 6:15 PM
Subject: Palma de Mallorca
hola Marcelo
Cheguei bem aqui em Palma de Mallorca, muito linda por sinal, ando todos os dias
perto da praia, as pessoas aqui sao agradàveis, nos cumprimentam nas ruas com um
"hola" e sorriem, estou gostando por enquanto.
Mathilde foi me pegar no Aeroporto, o vôo chegou com uma hora
de atraso, ela jà estava la a me esperar. o Juan seu esposo é legal, um pouco sistemático
com o niño, mas deixa pra lá. Eles nao têm muito dinheiro, dormem mais do que
trabalham.Terei uma folga no sábado e a outra ficará a combinar de acordo com o
horário do Juan, bem, por aqui nao tem escolas de idiomas e nem igreja para mim
"Mórmon" e náo vi nem um banco do HSBC, mas vou procurar esta semana.

Estou praticando o espanhol e inglês ao mesmo tempo, pois o casal fala iglês, espanhol
e francês, visto que a Mathilde é francesa.
Muchas gracias
Um abraço
Iracema

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: "Wagner"
<wagnercardena@passaporte.org>
To: "Marcelo Toledo -" <marcelo@passaporte.org>
Sent: Wednesday, June 01, 2005 4:30 PM
Subject: Re: proposta da espanha.
Marcelo,
Cheguei muito bem aqui na espanha, hoje é meu segundo dia estou muito contente o
espanhol é uma povo muito educado e me comunico sem problemas aqui...o trabalho é
dificil, já consegui minha primeira venda aqui..e ganhei 50 euros, para primeiro dia creo
que esta muy bueno, mas continuo na espera da reposta da catalina...e qualquer
novidade pode me avisar...
um abraço y saludos de España.
Wagner Cardena.

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

----- Original Message ----From: "JUlio Cesar"
<juliocesar@passaporte.org>
To: "Marcelo Toledo " <marcelo@passaporte.org>
Sent: Wednesday, June 01, 2005 1:58 PM
Subject: Re: Fw: Julio´s Cesar ola marcelo,,, chegeiiii
OLA MARCELO,,, CHEGUEI EM PALMA,,, ,,, PERDI O VOO
PARA PALMA,,, MAIS DEPOIS FUI EM OUTRO VOO,,, TIVE QUE PAGAR UMA
PORCENTAGEM DA VIAGEMM,,,, POREM ATE AGORA MINHAS MALAS NAO
FORAM ENCONTRADAS,,,,, A COMPANHIA AERE DISSE QUE CHEGARA
HOJEEE,,, ESPERO TER RESOLVIDO ISSO TB...... MARCELO TE ESCREVO,,,
POIS COMO TRATADO FICAREI ATE DIA 28 DE AGOSTO AQUI EM PALMA,,,
DEPOIS QUERO APRENDER INGLESSS,,,,, BEM ESPERO TER SUSESSOO
AQUI,,,, A PRAIA È LINDA E AS MULHERES FICAM COM OS SEIOS PARA
FORA DO BIQUINI,,,, ESPERO QUE VC TENHA TEMPO PARA ORGANIZAR
ESTE EMPREGO PARA MIM DE PREFERENCIA NA INGLATERRA,,,,,, A
SEMANA QUE VEM EU TE LIGO PARA CONTAR SOBRE MINHA

ADAPITACAO,,,, QUE ESTA SENDO OTIMA,,,, NO MEU DOMINGO LIVRE
FAREI UM BICO EM UM RESTAURANTE PROXIMO A PRAIA COMO
GARCONNNN,,,,, BEM TE MANDO UM GRANDE ABRAZOOO E ATE MAISSSS
JULIO CESAR PALMA ESPANHA

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

----- Original Message ----From: "Susi Hélen" <susihelen@gmail.com>
To: <tripulantes@hotmail.com>
Sent: Tuesday, May 17, 2005 3:42 PM
Subject: Marcelo Toledo ... URGENTE !!!
Olá Marcelo Toledo !
Olá equipe da MBrazil ! (Israel, Rosângela e Tânia).
Vou repassar a minha "trajetória" para que vocês possam se situar e me ajudar melhor...
Em 2.001 contratei os serviços da MBRAZIL e fui contratada pela
Carnival Cruise Lines como "staff waitress" e depois consegui uma
promoção interna trabalhando como Room Service Operator. Cumpri meu contrato de
09 meses, retornei ao Brasil e desde então trabalhei como professora de Inglês e dentro
da Hotelaria por mais 1 ano e meio aqui em Florianópolis. Indiquei os serviços de vocês
para muitas pessoas, quase todas que me perguntam, inclusive quatro delas
recentemente pagaram a taxa a vocês pela assessoria de 01 ano.
São elas : Andréa Rosenir, Raquel Tremper Minasi, Cleusa Lopes e Romy Ungard.
Todas elas trabalharam comigo na hotelaria aqui no sul.
SEGUINTE : Acabei de perder uma oportunidade no grupo Accor (grupo francês
hoteleiro) por não falar francês ! Passei em todos os testes e infelizmente não consegui a
vaga. Decidi que preciso aprender francês na FRANÇA ! Vocês podem me ajudar ? Já
estou estudando o idioma aqui no Brasil, há 02 meses, mas ainda é bem básico ... Tenho
5 meses para ficar fora do Brasil, sem que atrapalhe o último ano da minha faculdade.
Posso ficar fora da segunda semana de novembro de 2.005 à abril de 2.006 ! Vocês
podem ver se conseguem uma família para eu
trabalhar como au-pair ?
Como vocês devem desconfiar, preciso que a família me pague um curso
de frances, me dê hospedagem + alimentação, caso contrário, minha
viagem torna-se inviável ...
Como sei que isso leva tempo, eu preciso começar o processo o quanto
antes ... pois tem a questão dos vistos e tudo mais. Vocês podem me ajudar ?
Para agilizar o processo, estou enviando-lhe meu curriculum em inglês
e português para análise.

Por favor, mande-me um posicionamento o quanto antes.
Grande abraço à todos.
Susi Hélen
(48) 225-8101 / 9101-3569

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

----- Original Message ----From: "Your Name"
<julianarenzo@passaporte.org>
To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Friday, May 13, 2005 12:16 PM
Ola Marcelo,
aqui vai o relatorio de minha rotina aqui nos EUA.
nos primeiros dias apenas passeamos eu e a mrs Lambie pois ela ainda
estava usando o servico dos cleaners.(eles foram dispensados agora)
Depois fomos para sua casa de praia e eu dei um trato la e fomo dar
uma volta pela cidade com os caes e comprar um calling card para eu
ligar para minha mae na Inglaterra.
Quando voltamos o hard work comecou!! rs.
mas no dia seguinte ela me deu o day off e eu fui para Nova York!
terei que ir la com frequencia para depositar dinheiro em minha conta,
que otimo!! NY e muito legal, nao vejo a hora de voltar la!!
conheci uma moca super legal que me indicou muitas coisas em NY, ela e
aqui de Montclair, e a mrs Lambie mora a 2 quadras do lugar onde se
pega o trem ou onibus para NY.
Conheci alguns amigos da mmrs Lambie na praia e eles sao muito
simpaticos.
Os americanos sao muito simpaticos! quando eu tiver mais novidades te escrevo.
um abraco,
Juliana - NJ - USA
julianarenzo@passaporte.org

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: "Daniela Mansur" <dani_mansur29@>
Sent: Sunday, May 08, 2005 9:05 AM
Subject: Da me um Cornetoooo!!
Queridos amigos,
Cai de paraquedas nesta belissima Italia ja fazem duas semanas!! E DAQUI
NAO SAIO MAIS!
Agora sim estou no pais certo, e muito mais feliz do que naquela
Inglaterra cinza! Cinza e fria!
A Inglaterra e um pais bom pra se ganhar dinheiro... so isso!! E engordar

tambem!
Mas gracas a Deus ja ate emagreci 2 kg (dos 8 kg que ganhei me entupindo
de cookies na Inglaterra).
Meu unico problema tem sido a lingua... nao estou "parlando niente".. ate
pra comprar algo na rua, fico pensando duas horas o que vou falar... morro
de vergonha! Mas estou me virando numa boa, saio sozinha, aqui o transporte
principal e bonde, entao levo um mapa das ruas debaixo do braco, e tudo
fica certo!
Tirando a lingua, parece que estou no Brasil: um calor de 30 graus, todo
mundo bronzeado tomando corneto nas ruas e andando de lambretas. Ate eu ja
peguei uma cor! Tirei o bolor da Inglaterra! rs
Quanto aos ragazos, nunca vi tanto homem sem vergonha junto! Ate o
motorista do onibus manda beijo pra mim...rs... ve se pode! Bem que minha vo me
disse...rs
Estou em Milao, morando com um casal gente boa pra caramba. O apartamento
onde moro e um comodo so, nao tem divisorias. E lindo, muito claro e a
noite as janelas ficam abertas... parece que estou em Ubatuba!
A Giulia tem 30 anos, ela nao trabalha, acho que veio de familia meio
rica,o Alessando e arquiteto e da aula na universidade. Meu unico trabalho e
cuidar da Ada 8 hs por dia, tenho que leva-la pra passear nos jardins de
Milao 2 x ao dia, trocar fraldas, papinha, naninha..rs.. etc. etc.. so as
vezes que ela desembesta a chorar e eu fico meio no desespero, mas faz
parte.
Levei um susto quando vi minha roupa lavada e passada em cima da minha
cama na primeira semana!
Eles tem uma empregada, a Helena, que faz todo o servico da casa... que
diferenca da minha vida de escrava naquela familia "Buscape", onde eu
tinha que lavar ate as calcinhas da manezona da mae das criancas! Ficarei com
esse casal ate Agosto... depois so Deus sabe!
Milao e mesmo a capital da moda! No centro da Piazza Duomo ate a agua
custa 2 euros! As griffes mais caras e famosas do mundo! Na loja da Bulgari
(joias) nao entra qualquer um, ela e fechada e cheia de segurancas! Quando
passei em frente, tinha um sheik de turbante chegando de limusine e
entrando na loja...rs... coisas de milionario!
HOJE ESTAMOS INDO PRA ROMA... YUHUUUUU.. ja arrumei minhas malas e
embarco
daqui a pouco! quero ver se na troca de uma fralda e outra vou conhecer o
Coliseu!! Quero tirar um milhao de fotos!
Ficaremos 2 semanas por la. Depois vamos pra Ilha de Capri , e em Junho
vamos pra Suica e Berlim!
To com medo de esquecer da vida nessas viagens! Precisarei correr atras do
meu processo da cidadania! Semana passada, depois de muita fila e papelada
consegui o meu permesso di soggiorno, que e o visto de turista para 3
meses, ou seja em julho preciso ver o que vou fazer da vida!
Ou dou um jeito de renovar o visto ou saio do pais!
Uma coisa e certa: nao poderei gastar um centavo dos meus euros, pois
preciso pagar esse processo da cidadania e comprar minha passagem de volta

pro Brasa... ate o final do ano estarei comendo a pizza da minha mama!!
Aqui esta bom, mas as saudades de casa e grande! Choro so de pensar na minha
vo!!
Entao, passo um tempo na terrinha... e volto pra ca depois!! Quando tiver
meu tao sonhado passaporte italiano quero fazer uma faculdade de Turismo
por aqui!
Prometo escrever com calma pra cada um de voces! Estou usando o lap top da
Giulia, entao nao posso abusar muito ne! por isso escrevi uma carta so!
Em Roma ficarei sem internet! Entao se desejarem me escrever, prefiro que
seja no email do pipasemlinha@yahoo.com.br, e responderei assim que der!
Gente, amo todos voces!! Morro de saudades!!
Baci a tutti!! Arriverterte!!
Dani....

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: "Daniela Biscaro Mansur" <noreply-orkut@google.com>
To: "Marcelo Toledo" <tripulantes@hotmail.com>
Sent: Thursday, April 21, 2005 10:56 AM
Subject: Noticias da terrinha...
Queridos amigos...
MEUS ULTIMOS DIAS NA INGLATERRA...
Infelzimente meu tempo nessa internet e curto... por isso nao da tempo de
escrever com calma pra cada um de voces... estou na biblioteca de Bristol e
tenho apenas 15 minutos...
Vim pra casa de uma amiga brasileira aqui em Bristol, a Mirlene, e ficarei
na casa dela ate o dia de meu embarque pra Italia.. que sera nessa segunda
dia 25!
Vou direto pra Veneza, pego o trem pra Padova e vou dormir na casa de uma
brasileira que conheci na net, a Cristiane.
No dia seguinte bem cedo, pegarei o trem pra Milao para me encontrar com o
casal com o qual irei morar e trabalhar!
Vou cuidar da bambina linda deles de 1 aninho, a Ada!
Ficarei com eles ate Julho, eles irao viajar nesse verao pela Italia e
depois Suica, e eu irei com eles!
Essa semana estou aproveitando pra passear por Bristol, tirar muitas fotos,
e andar por lugares que nesses 6 meses nunca tive a chance... mesmo morando
aqui!
Ate que enfim comprei uma camera digital e ja tirei mais de 200 fotos...
assim que conseguir me organizar mandarei por email... e tbem montarei uma
pagina pessoal!

Estou muito anciosa e correndo atras das informacoes do "permesso di
soggiorno" que e a permissao de turista que terei que pedir na policia nos 8
primeiros dias que eu estiver por la!
A familia disse que me ajudara com isso...
Estou meio apavorada tambem porque ainda nao estou "parlando niente"..rs ..
seja o que Deus quiser!
PRECISAREI DE MUITA SORTE... ME ESCREVAM PARA:
pipasemlinha@yahoo.com.br
Arrivederte...
Dani...

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: amotors
To: tripulantes
Sent: Saturday, March 12, 2005 1:20 PM
Subject: Depoimento
Olá meu nome é Tatiane, sou cliente MBrazil e hoje sou Au Pair...
Vivo em Palma de Mallorca na Espanha, aqui é uma cidade
simplesmente maravilhosa, o povo aqui é muito hospitaleiro e amável.
Nao tive sorte com minha primeira família, era uma família muito
boa, porém, vivia em uma pequena cidade, na qual nao consegui me adaptar.
Mas graças a Catalina, a qual nos agencia aqui, consegui uma nova família
imediatamente. Meus primeiros dias aqui foi muito difícil, pois, nao falava nada
em espanhol e sentia muita falta da minha família...
Hoje apesar da saudade imensa que sinto da minha mae, estou
muito ... muito feliz...
Minha família aqui é maravilhosa, para se ter uma idéia assim que
cheguei a primeira coisa que fizemos, fomos ir ao supermercado para
comprarmos tudo que gosto, ela faz tudo por mim, me dá presentes, roupas, posso
dizer, que tenho aqui uma vida de princesa.
Acordo todos os dias as 07:20 da manha, preparo o lanche das
crianças, os troco e os levo para o colégio de carro. Quando volto por volta das
09:00, eu vou ao colégio e depois, tenho até as 16:00 livre, faço o que
quero...
Aqui nao preciso limpar a casa e nem cozinhar, apenas brincar com as
crianças das 16:30 até as 21:00 quando eles dormem...
Tenho os finais de semana livre, porém, tenho que dar satisfaçao
para minha família aqui , falar onde vou e com quem vou... O que
considero muito importante...
Ah!!! Já estou estudando, e na minha sala tem muitas Au Pair de
todo o mundo, é muito interessante, elas sao muito amáveis.
Graças a MBrazil, estou realizando meu maior sonho, que era viver
na Europa, aprender um novo idioma, fazer novos amigos, conhecer novas

culturas e... tenho um outro sonho... trabalhar em um navio e isso só será
possíve também com a ajuda de nosso amigo Marcelo Toledo.
Beijos
Tatiane Souza
ex- Jacareí-SP

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: "Lucineide Jesus"
To: "Marcelo Toledo - Passaporte.org"
Sent: Monday, February 14, 2005 4:06 PM
Subject: Re: oi
Oi,
Ainda estou aqui nessa Holanda fria. Estou fazendo
faculdade em comercio exterior, este ja e o meu
terceiro ano...> vou te mandar foto minha e do meu filhote.
E voce, como vai a vida, trablho...
Beijos,

-------------------------------------------------------------------------------To: diretoria@mbrazil.com.br
Sent: Tuesday, February 22, 2005 2:37 PM
Subject: Re: (no subject)
Ola Marcelo, meu nome e Evandro Jose da Silva, talvez voce nao lembre, e tanta gente
que passa por ai, no meu caso, eu era um pouco desconfiado, antes de resolver vir para
ca, fui a m/brasil umas dezenas de vezes, quando a mbrasil era perto do maxi shopping
.
Eu vim trabalhar como colhedor de alfaces em uma fazenda , depois voce me indicou
para outro emprego onde trabalhei como care asssistent, pois sou enfermeiro.
Lá eu conheci uma Inglesinha maravilhosa e escelente {muito raro por aqui !}, no qual
sou casado hoje.Ela era uma das melhores care assistents na casa, onde ela trabalhou por
9 anos.
Eu trabalhva com a Suzana e o gabriel, tambem um sujeito afeminado chamado luiz, e
uma tal de Patricia que dizia que era psicologa, mas nao conhecia Freud.

Hoje sou supervisor da BMW in Oxford, mas ja trabalhei em tantos lugares, inclusive
no ministerio da defesa. Tambem administro meus negocios abtacionais, comecei com
concil house, agora tenho um bom portifolio imobiliario, compro in auctions por menos
de 60 porcento, reformo eu mesmo , por que pedreiro aqui e uma fortuna, e depois
revendo ou alugo, e dai quem paga pela mortgage e o inquilino, de qualquer forma eu
apelo para a mortgage buy to rent, e menos compricado e menos juros, um pouco mais
vou fazer meu primeiro milhao, isso em apenas cinco anos.
Mas nem tudo e festa, por causa do visto que estava demorando para sair, meu pai
estava doente com cancer no pulmao, dei todas as provas para o Home office,
demoraram, mais ai foi tarde demais, no dia 6 de julho do ano passado, meu pai faleceu
sem eu ve-lo no minimo pela ultima vez, foi muito duro e cruel o destino para min, ate
hoje nao me perdoo, acho que realmente nao presto como ser humano ou como filho,
deveria ter largado tudo, e ir ver meu pai, a unica coisa que me faria um pouco menos
infeliz, seria um filho ou filha.
Esse e o resultado, a culpa foi minha mesmo, nao quiz ouvir a sabedoria popular "o
dinheiro nao traz felicidade" mas agora encontrei uma pessoa que realmente me ama, e
nao tenho mais nenhum problema financeiro, pois construi meu propio caminho.
Espero conversar com voce em breve, agora estou em casa, te vi na televisao no tal do
programa do netinho dando dinheiro para uma das princesas, otimo tipo de propaganda.
Quando eu vim para ca em setembro de dois mil, a sua esposa estava gravida, ate dei
uma grande gafe ! perguntei se ela era a sua filha, lembra ?! que mancada !
De qualquer forma, te agradeco pelo que o destino me trouxe, se nao fosse por voce,
apesar que muitas pessoas dizem, e eu conheco nosso mundinho muito bem, eu nao
teria conhecido minha esposa, aprendido nao so Ingles, mas tambem outros idiomas
fluentemente e culturalmente, tambem o que o povo daqui pensa e tem opnioes sobre o
povo brasileiro infelizmente, mas nao deixo barato, tem uma valanche de informacoes
inteligente a trocar quando falam mal de nosso pais e nossa gente.
Tambem, estou a um passo de me tornar milionario em Pounds Esterling ! Ve se lembra
de min ! Tenho um metro e noventa, e feio pra mata qualquer um.
Obrigado Marcelo. Ate mais, ainda estou no computador.
Evandro - Oxford- Inglaterra

-------------------------------------------------------------------------------Once upon a time...
Eu, Meire, uma moça de 27 anos, instrutora de fitness num hotel cinco estrelas, em São
Paulo. Por dois anos esta foi a minha rotina: de casa para o trabalho, do trabalho para a
casa.
Pra quebrar o tédio, eu “gostava” de ir uma vez por mês ao banco e pagar a prestação do
carro, o IPVA, conta de água e luz e no final das contas depois de tanto pagar eu que é
que estava APAGANDO... Será que a vida não poderia ser um pouco mais que isto?!
Foi quando em novembro de 2002, ajudando uma irmã a encontrar um novo emprego,
deparei-me com um anúncio no Jornal Folha de São Paulo que dizia mais ou menos
assim: “Precisa-se de garçoms/garçonetes para trabalhar em Portugal . Entrar em contar
em contato com a agência MBrazil”. Então eu pensei : “Que tipo de agencia é essa que

oferece empregos e acomodações com a possibilidade de um intercâmbio cultural
remunerado no exterior?
No início minha ficou meio desconfiada e de risada: “Qual é Meire você sabe muito
bem que tipo de emprego essas agencia fornecem!”
Mas, curiosa que sou, resolvi dar um voto de confiança ao anúncio e investigar o site da
MBrazil para saber mais detalhes. Quem sabe eu não encontraria por lá alguma proposta
de trabalho para a Espanha, país no qual eu sempre sonhei em conhecer e vivenciar.
Foi á partir daí que começou meu “namoro” com a equipe da MBrazil comandada pelo
Marcelo . Fiquei entusiasmada com os serviços que eles ofereciam e a diversidade de
oportunidades de trabalho em diferentes países do mundo, sem contar o preço que era
bem acessível .
Imediatamente escrevi e-mail para o departamento de atendimento e em poucos minutos
uma funcionária muito simpática tirou-me todas as dúvidas. Pronto, o sonho de fazer
um intercâmbio para a Espanha estava começando a tomar corpo.
Minha irmã que acompanhava toda a negociação e que procurava um emprego para
ELA e não para mim (mesmo porque eu já estava bem empregada), disse que eu era
muito corajosa ou muito louca! Eu respondi que sempre tive muita vontade de conhecer
outros países, de ter minhas próprias aventuras pra contar e não ficar me deslumbrando
nas viagens de amigos que foram pro exterior. Mas com meu pequeno capital o máximo
que eu poderia chegar era até a Ponte da Amizade. Agora era a minha vez!!!
Fiz o contato e percebi que os funcionários da agência tornam-se seus amigos,
conhecem cada cliente individualmente e acabam vibrando com a nossa empolgação em
viajar. Eu por exemplo, confesso, ligava e passava vários e-mails por semana,
principalmente quando a data da minha partida se aproximava. Já imaginou, minha
primeira viagem internacional de avião e completamente sozinha! Mas vocês conhecem
o ditado “ quem tem boca vai a Roma”, e que no meu caso fui parar na Inglaterra e não
na minha sonhada Espanha, pois uma garota cliente da MBrazil me aconselhou a ter um
bom inglês antes de ir para lá. Ok, próxima parada Ukfield, England.
Passei por alguns apuros, pois esse vilarejo era no meio do nada, cercada por ovelhinhas
peludas e sem nenhuma escola de inglês por perto. Mas a MBrazil me deu todo o
suporte até que eu encontrasse uma nova família que eu gostasse em Londres . era muito
bom poder ligar para a MBrazil e conversar com uma voz amiga, desabafar as “gafes”
que todos nós cometemos quando estamos aprendendo, e o melhor de tudo que
podíamos ligar a cobrar sempre que estivéssemos em apuros ou carentes.
Pois é, hoje me 2005, após quase dois anos de “fish and chips”, com um inglês que eu
considero bem bacana, estou de volta ao Brasil, onde curti o Natal com a minha família,
aproveitei o calor do Ano Novo...
Mas aí você pode me perguntar: “E aí, e o Projeto Espanha, desistiu?” Eu não!
Só um minutinho pôr favor que eu vou fazer uma ligação:

“- Alô, Marcelo? Oi é a Meire de novo Lembra? O que você tem de bom pra mim em
Barcelona?”
Viram só amigos, como o mundo fica pequeno?! Por que você não experimenta viver?
Beijos e hasta la vista!
MEIRE DE MELLO

-------------------------------------------------------------------------------Eu sempre tive um sonho de ‘morar fora’ e era apaixonada pela língua inglesa. Um dia,
procurando por oportunidades no exterior, encontrei a Mbrazil dirigida pelo nosso
amigo Marcelo Toledo. Meu intuito era trabalhar no cruzeiro mas naquela época meu
inglês não era tão bom. Então, assinei contrato em fevereiro/04 para trabalhar como
aupair.
Depois de dois meses de contato com algumas famílias optei por uma que morava em
Londres e viajei no dia 21/05/04. O processo em si foi rápido porque a família precisa
de alguém com urgência. Eles me buscaram no aeroporto, eu tinha um quarto só pra
mim e liberdade total pra entrar e sair de casa a hora que eu quisesse. Eu tinha até uma
cópia da chave.... As crianças eram super inteligentes e me ajudavam o tempo todo com
a língua, que no começo foi um pouco difícil. Você se sente sozinho, sem amigos, e
mesmo que tente se comunicar, vem outro problema: a língua. Mesmo que você já fale
inglês (ou pense que fale) você ‘trava’ porque é tudo muito diferente. Sendo assim, me
matriculei numa escola de inglês que freqüentei durante os seis meses para me
aperfeiçoar e pegar o certificado. Depois dessa fase fiz amigos, passeava, conheci gente
de todo o planeta ou seja, além dos Britânicos você acaba conhecendo outros costumes.
Sem contar que Londres é linda....
Mas com tudo isso, não dá pra esquecer que por trás eu tinha uma estrutura, uma
espécie de viga de sustentação. Imagina se alguma coisa dessa errado ‘lá fora’. Quem ia
me ajudar? E se não desse certo com a família? Por isso, antes de viajar eu pesquisei
muitas empresas. E mesmo em Londres eu conheci gente que foi enganada. Eles não
procuraram informações, não verificaram a legalidade da empresa e estavam em
situações irregulares no país.
Desde o início todas as minhas negociações com a família foram orientadas pelo pessoal
da Mbrazil. Eles te orientam como escolher a família, para onde ir, qual o tipo de
trabalho, qual o prazo mínimo ou necessário para obter fluência e o que fazer no país.
Eu acredito que esse é um dos melhores métodos para se aprender a língua. Se você for
inteligente consegue até fazer uma ‘graninha’ e claro, voltar com uma ‘bagagem’ de
vida inquestionável.
Essa com certeza será umas das maiores realizações da minha vida e já estou me
preparando para uma nova empreitada também com o auxilio da Mbrazil.
A todos os clientes e amigos da Mbrazil um grande abraço e votos de um ano glorioso
com realizações inesquecíveis como essa que eu tive em 2004.
I´ll always be thankful.
Midiã

São Paulo 28/04/2006
Eu gostaria de passar, a todos os interessados em se juntar a Mbrazil, a experiencia que
eu tive e que estou tento com essa empresa.
Eu procurei a MBrazil porque eu queria mudar de vida e trabalhar dentro de um navio,
fui ate lá para ver como era, a principio fiquei preocupada pois não dinheiro. Conversei
com o Marcelo Toledo e ele me disse que para trabalhar em navio eu teria que estar com
o meu inglês em dia, e me sugeriu que eu fosse trabalhar nos EUA como baba. Foi a
melhor coisa que eu fiz, acabei de voltar de la. A minha primeira família não deu certo,
então , como o Marcelo mesmo me garantiu, era só eu ligar para ele a cobrar e eles me
colocariam em outra família, e foi o que aconteceu.
O Marcelo atendeu a todos os meus telefonemas e conseguiu para mim uma familia que
eu adorei ( foi da casa deles que eu sai para voltar).
Eu fiquei no estado de New Jersey a 30 min de New York (amei), fiz um monte de
amigos lá, a familia me pagou um curso de inglês na Universidade de Montclair. Só
voltei mesmo porque o meu objetivo é trabalhar num navio.
Agora estou em contato de novo com o Marcelo Toledo e ele já me passou os
formulários para eu preencher.. agora é só aguardar que eles me chamem para uma
entrevista!
Aconselho a todos que tentem, valeu muito a pena!
Para quem quizer conversar comigo e obter mais detalhes meu telefone esta disponível
com o Marcelo Toledo, assim como o meu email.
Adriana Zabeu
tel.: (11)4412-3834
Email: drizabeu@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----To: diretoria@passaporte.org
Sent: Sunday, April 23, 2006 1:56 AM
Subject: New Zealand
Oi Marcelo,estamos na fazenda de kiwi na nova zelandia, ainda tem vagas a temporada
vai ate inicio de junho, ja temos a permissao de trabalho.
muito obrigado POR TUDO , VOCÊ É O MELHOR DO MUNDO !
Leonardo Gomes

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: "Barbara Guerenstein"
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Friday, April 21, 2006 7:30 AM
Subject: Re: barbara guerenstein
Ola a todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Meu nome e Barbara Guerenstein estou escrevendo esse testemunho para parabenizar o
tarbalho do Marcelo Toledo , pois desde pequena sempre tive o sonho de conhecer
outras paises e novas culturas...Pois a Mbrazil realizou meu sonho de morar fora, nao
tive nenhum problema com documentacao, tudo foi resolvido pela familia e sai do
Brasil com tudo feito, cheguei na Franca familia foi me buscar no aeroporto, morei 1
ano la!!!
Cheguei falando Oui Comment Allez Vous, e em 6 meses de vivencia estava fluente...
Conheci pessoas maravilhosas lugares maravilhosos e foi tudo de bom....a familia falo
com eles ate hoje, sao meus amigos e foi uma experiencia maravilhosa, nos conhecemos
e sinto que sou a irma mais velha das criancas, uma experiencia que nao teve preco...
faria novamente....
com prazer !!!!!!!

-------------------------------------------------------------------------------Mais um gaúcho na Nova Zelândia ...
----- Original Message ----From: dani israel muniz
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Wednesday, April 19, 2006 10:16 PM
oi marcelo....cheguei bem em auckland..sem maiores problemas com a imigracao...10
minuots no maximo...isso que levei minha prancha....abraco
dani israel

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: Murilosoares
To: marcelo@passaporte.org
Sent: Wednesday, March 22, 2006 5:51 AM
Subject: Oi Marcelo!!
Oi Marcelo, tudo bem?
Ja' faz cinco meses que estamos aqui na NOVA ZELANDIA, nao escrevi antes por falta
de tempo mesmo e dinheiro, agora temos nosso computador, entao fica bem mais facil

enviar e-mail...Estou enviando uma foto do relogio de Alexandra, ponto turistico aqui
da cidade onde moramos...ate breve e me desculpe pela falta de acentuacao.
Um abraco.
Murilo

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----To: marcelo@passaporte.org
Sent: Tuesday, January 31, 2006 9:37 AM
Subject: parabéns
Como cliente MBrazil quero parabenizá-lo pela reportagem dada ontem ao jornal do
SBT em horário nobre.
Com certeza fica claro a ideonidade da empresa, e traz muito mais segurança aos
familiares que contratam a prestação de serviços MBrazil para seus fllhos fazerem
intercâmbio.
Em breve entrarei em contato para fecharmos data de embarque à Vancouver.
Sucesso em seus negócios,
Atenciosamente
Cristiane de Alcantara.
cliente MBrazil

-------------------------------------------------------------------------------Data do Depoimento : 18/01/2006
Cidade que morava no Brasil : São Paulo
Oportunidade : Trabalhando nos Estados Unidos com Visto de Trabalho H2B
----- Original Message ----From: Davidkojoroski
To: diretoria@passaporte.org
Sent: Wednesday, January 18, 2006 3:18 AM
Subject: oi
marcelo toledo cheguei faz uma semana no momento esta um pouco dificil esta tudo
bem a hora que eu puder com mais tempo mando mensagens muito obrigado a todos
rafael, tania, e todos valeu mbrazil entro em conctato obrigado por me proporcinar esta
experiencia......................
David Kojoroski -Sao Paulo-SP

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

Data do Depoimento : 09/01/2006
Cidade que morava no Brasil : Rio de Janeiro
----- Original Message ----From: giovanni britto
To: MBrazil - Tania Ayres
Sent: Monday, January 09, 2006 2:05 AM
Subject: Re: MBrazil
Ola Tania.. tudo bem? lembra de min Giovanni do Rio.. entao, ja estou aki na nova
zelandia, tudo otimo. bom desculpa por escrever pra voce e' que nao tenho a senha mais
ou nao ta entrando assim se vc puder me envia ai...
Aki e' super trankilo, em 3 dias e ja tinha trampo, casa, conta banco surfado e ate
conhecido uma kiwi!!!
bom, all the best for you, Marcelo and the MBrazil Crew.
Ok aki vai uma info pra vcs... se alquem estiver passando aki por aukland te um hostel
que custa so 10 dolares, se chama " the Brett" e esta no final da rua queen street que e' a
principal da cidade, o hostel e' bom e esta localizado no final da rua perto do porto, e'
facil achar...
Abraco
Giovanni Britto P.

------------------------------------------------------------------------------------ Original Message ----From: Daniela Mansur
Sent: Wednesday, January 04, 2006 9:13 AM
Subject: Meu sumiço.. e minha chegada!! :-)
Queridos amigos do coracao!!
Primeiro de tudo mil perdoes por nao escrever com calma para cada um de voces...
estou numa cidadezinha do interior da Calabria (Sul da Italia) que
se chama Paola... mas que mais parece com o interior do sertao de Pernambuco..rs... os
meios de comunicacao por aqui sao meio limitados..
internet principalmente!! Entao, como nao poderia deixar de acontecer acabei
encontrando brasucas por aqui, um mineiro gente boa pra caramba que me deixou usar o
seu computer.
Entao galera.. sai de Milao no dia 20-12, e nao mandei mensagem pra ninguem antes na
esperanca de chegar por aqui e ficar o dia inteiro na internet!
Doce ilusao... Entao ragazzi, vim pra ca com a familia com a qual estou trabalhando,
eles tem uma casa linda... de frente para o mar... da sacada do meu quarto vejo o
vulcao Tromboli no horizonte do mar, que fica numa ilha.

Tudo aqui e muito diferente, pra comecar e mais quente, hoje estamos a 15 graus, da ate
pra sair sem casaco... vi na televisao que MIlano esta sob
gelo... a -10graus a vida, a gente e a paisagem daqui sao totalmente diferentes do norte
da Italia! Aqui se fala em dialeto, o povo do norte nao entende a lingua do
povo calabres!
O pior e que se "mangia" muitoooo.. porca miseria!!... achei que iria emagrecer por
aqui!! O prazer dessa gente e sentar na mesa e mangiare, mangiare, mangiare... muitos
queijos, salames, vinho, pane... acabo nao resistindo e vou no embalo... Semana passada
me pegaram pra fazer um jantar brasileiro pra 20 PESSOAS!! Adivinhem o cardapio??
Feijoada è claro!!
Galera, na boa, posso voltar pro Brasa e abrir um restaurante!! hahah Tiro de letra!!
Meu reveillon que foi meio "chocho"... nao adianta gente!! Ninguem comemora os dias
de festa com a alegria do povo brasileiro... tudo bem, nao posso reclamar, pois foi
melhor do que o reveillon do ano passado que passei na praca central de Bath
(cidadezinha da Inglaterra)... aqui pelo menos preparei a ceia pra familia inteira.. foi
divertido! O nonno chapou o cabeçao na batida de pessego com cachaça que fiz!!
hahaha..
Gente quando eu voltar, vou ter um milhao de coisas engracadas pra contar!! Por falar
em VOLTAR PRA CASA... essa e noticia boa!! ESTOU VOLTANDO PRA
CASAAAAA... DIA 02 DE FEVEREIRO!!! CARAAACAS.... Nao vejo a hora de me
reencontrar com todos voces!! Chegarei 2 dias antes do meu niver, e quero comemorar
com TODOO MUNDO!!!
Estarei voltando pra Milao nessa sexta feira dia 06-01...E prometo escrever com calma
pra cada um de voces!!
AQUI VAI ENTAO... O MEU FELIZ 2006... que seja acima de tudo repleto de
espercanca... recheado de novidades boas... muitos acontecimentos!! Façamos
acontecer!!
Um beijo no coracao!! NOS VEMOS DAQUI A UM MES!!
Caro saluti a tutti!! Baci!!
Dani.....

