Desde 1998
realizando o
sonho
das
Brasileiras
em conhecer
o exterior...
www.INTERCAMBIO.tv.br
WhatsApp 11 9 5047 2557

Fique FLUENTE em 6 meses !
Seja Babysitter no Exterior ...
MTV Intercâmbios – Desde 1998
www.intercambio.tv.br
Dê uma virada na sua vida !!

• Company

Por favor responda a si mesma :
1-Se você já perdeu alguma ÓTIMA oportunidade de Emprego por não
falar outro idioma FLUENTE?
2-Cansada da sua ROTINA de vida no Brasil ?
3-Sente-se DESMOTIVADA para ir trabalhar ?
4-Terminou um longo ROMANCE e quer conhecer novos lugares e
pessoas agora?
5- Cansada de pagar aluguel, transporte, comida e não sobrar nem R$
1,00 mensalmente para poupar ?

5-Já criou seus filhos e agora quer pensar somente em você por um tempo?
6- Já tentou aprender outro idioma no Brasil mas só perdeu tempo e $$ ?
7- Insegura com a situação política, econômica e segurança pública no Brasil?

•

Se a resposta foi
positiva para alguma
pergunta acima, você
PRECISA FAZER ESTE
PROGRAMA DE
INTERCÂMBIO!!!

PRESENTATION NAME
Company Name

PRESENTATION NAME
Company Name

PRESENTATION NAME
Company Name

Fique FLUENTE
em 6 meses...
As famílias no exterior oferecem salário + acomodação em quarto
privativo + uso do carro + passeios e viagens com eles +
alimentação em troca dos seus serviços de cuidar da casa, filhos ou
idosos.
Se você é Graduado em Enfermagem ou Fisioterapia espere por
uma alta remuneração de até R$ 8.000,00 mensais sem impostos e
nenhuma despesa de moradia e alimentação para fazer
atendimento residencial para idosos ou crianças especiais (Home
Care)

Famílias NÃO tem a obrigação de pagar a passagem
aérea , mas isso já aconteceu CENTENAS de vezes .=

•

https://goo.gl/c8XwSg

Aventure-se
•
• pelo mundo ...

• Leia matéria no Jornal Estadão sobre
nosso trabalho- https://goo.gl/DL2yF1

Milhares de depoimentos de clientes
no Exterior https://goo.gl/CgwFqZ

Ela foi para a Inglaterra...
•

•

•

Sent: Saturday, August 09, 2008 8:06 PM Subject: Olá Marcelo!!A você Marcelo Toledo e toda Equipe MTV, 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 MTV 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 MTV, 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 MTV, 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

Ele foi para os Estados Unidos...
»
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 MTV 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, Carlos Galli.

Ela ganhou a passagem ..
•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

Exemplo de vagas
que recebemos ...
•

Vaga para baba em Londres em casa de familia Brasileira
• Ola Marcelo,Precisarei de uma baba aqui em Londres para inicio
de Julho, que tenha condicoes de ficar conosco ao menos por 1 ano
ou mais.
A alimentacao e hospedagem seriam por nossa conta e a pessoa
receberia uma ajuda de custo de £100 (cem Libras por semana).
A pessoa estaria livre para fazer outras atividades assim que eu
retornasse do meu trabalho, ou seja, poderia fazer outros "bicos"
por fora, sendo que nao viessem se confrontar com meu periodo
de trabalho. Muito obrigada,
Glauce

Outros exemplos nos Estados Unidos...
•
•

Sent:Thursday, March 04, 2010 4:05 PM
Subject:Trabalho nos EUA

•
Oi Marcelo,
meu nome e Carina eu moro nos Estados Unidos em Miami mas no
momento estou passando ferias no Brasil,,eu tenho um filho de 3
anos e agora estou gravida de novo,,eu tenho interesse em estar
levando uma pessoa daqui..
Gostaria de receber currículos de suas candidatas para trabalhar na
minha casa aguardo
retorno
atenciosamente
Carina
-------------------------------------Oi Marcelo.
Meu nome e Jacqueline e ja trabalho com o Sr.
Kenny ha 2 anos e 2 meses.
Precisamos de uma nova pessoa para comecar a
trabalhar aqui muito em breve. Seria bom se ela

conseguisse chegar aqui entre os dias 24 e 31 de
maio. A pessoa precisa saber cozinhar e dirigir.
O que eu faco na casa e de tudo. Cozinho, limpo a
casa, lavo a roupa da casa e a do patrao e
mandada para a lavanderia. Dirijo os meninos para
a escola, para visitar a mae que vive em um
nursing home pois ela tem esclerose multipla, para
o karate e faco supermercado. De vez em quando
os levo ao medico caso o pai nao possa ir, mas e
raro. Por agora nao tera escola, pois estamos
entrando no verao e e o fim do ano letivo. Nao e
nada dificil, a pessoa tera o proprio quarto, acesso
a internet, carro e sem despesas, ja que vivera na
casa. Pagamento e toda a semana de US$ 300.
E isso, caso tenhas mais alguma pergunta estarei
pronta a atende lo.
Obrigada,
Jacqueline

Elderly Care ...
•

•

Com o envelhecimento da
população no Canadá ,
Inglaterra e Estados Unidos
também temos muitas vagas
para cuidar de idosos. Ideal
para quem é Técnico em
Enfermagem , ambos os sexos
....
Leia nossa entrevista à Revista do Coren aqui

Reconhecimento pela imprensa...

Veja reportagens https://vimeo.com/305491612

Como inscrever-se...
•
•
•
•

•
•
•

Mande para o email
Currículo
Ficha de inscrição
Fotos com crianças ou idosos
Aguardo seu contato ainda HOJE.
Marcelo Toledo
Diretor Geral
Whats 11 9 5047 2557
presidencia@mtv.tur.br

O Mundo espera por VOCÊ !
Faça Intercâmbio hoje ............
Não ADIE mais essa oportunidade que está AGORA em suas mãos
www.emirates.tur.br

