DEPOIMENTOS DE CLIENTES M/BRAZIL INTERCAMBIOS NA NOVA
ZELÂNDIA .

----- Original Message ----From: EDGAR LIMA
To: <diretoria@crew.com.br>
Sent: Sunday, May 31, 2009 11:13 PM
Subject: marcelo

marcelo me desculpa pelo mal entendido,com o oliveira.bom ja nos
entendemos e ele ja me arrumou serviço,que bom.começo amanha dia
02/06/2009.
BELEZA MARCELO UM ABRAÇO
ATENCIOZAMENTE.........................EDGAR
Cabreuva-SP

From: presidencia@intercambio.in
To: Francisco Chagas
Subject: PARABENS - PELA PRIMEIRA FASE DO AGENCIAMENTO
Date: Mon, 18 May 2009 17:00:47 -0300

Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a minha empresa .
AVALIAÇÃO DA M/BRAZIL- otima
data - 19/05/2009
nome do cliente/agenciado: francisco chagas
cidade /estado: palmas-tocantins
Tel 63 92189759
Programa de Intercâmbio escolhido :

Aprovado para qual país / cargo/salário : nova zelandia
Tempo de agenciamento : 1 mes

Descrever toda a assessoria que recebeu até o momento:
1-orientacao
2-me explicou toda a maneira de agir
3- oque deveria levar e o que nao poderia levar pra viagem
4-tranquilidade pra saber esperar a hora certa
5-controlar a anciedade
etc...

Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
marcelo toledo, te parabeniso por vc ser
um homem compromissado, competente e que cumpri com seus compromissos,
estou muito grato por toda sua assistencia.

----- Original Message ----from Felipe Lima
To: <presidencia@intercambio.in>
Sent: Wednesday, May 13, 2009 4:01 AM
Subject: Re: Oliveira,vc pode recebe-lo dia 05 de Maio ? ....Felipe, escreva ao sr
Oliveira

> Oi marcelo a viajem foi boa a recepcao foi Melhor ainda o Oliveira e
> uma pessoa muito paciente a Erica muito gente fina e a Mell mais
> ainda!!! agradeco muito pela oportunidade de me mostrar outro pais!!
> Felipe!!
Felipe Lima
27 anos , funcionario pùblico
Boa Vista - Roraima
tel 95-8113-1064
sem Inglês
>.

----- Original Message ----From: Everton Cozzi
To: info@dubai10.org
Sent: Thursday, May 07, 2009 5:11 PM
Subject: RE: NZ

Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a minha empresa .
AVALIAÇÃO DA M/BRAZIL:

data - 05/05/09
nome do cliente/agenciado: Everton Cozzi
cidade /estado: Praia Grande / SP

Programa de Intercâmbio escolhido : Intercambio Remunerado
Aprovado para qual país / cargo/salário : Nova Zelandia / Fazenda de Gados.
Tempo de agenciamento : 1 ano
Descrever toda a assessoria que recebeu até o momento:
1- todo suporte via internet e telefone e via correios (mesmo fora do horario comercial)
2- intrucoes cobrindo qualquer duvida desde documentacao para processo inicial ate
desembarque na cidade escolhida
3- todos telefones necessarios para qualquer duvida tanto no Brasil como no Exterior
45-

Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
Bom, nao eh puxando o saco, mas vcs estao de parabens.
Desde a primeira conversa que tive com o Denis, sempre foi prestativo, dando
informacoes assim que solicitadas ou o mais rapido possivel, e dando varias opinioes
pessoais que possam ajudar em todas as partes do processo. Sempre ha aquele problema
de confianca pois a maior parte do processo eh feito via phone e msn e se realmente a
empresa vai cumprir o que promete etc, mas vcs fizeram isso tranquilamente. No
momento ainda estou na fase de escolher a empresa e assim que estiver trabalhando /
recebendo o primeiro salario vou poder confirmar 100% tudo que a MBrazil diz.
Apesar da maior parte ter sido conversada com o Denis, as poucas vezes que conversei
com Marcelo foram bem descontraidas, tudo tranquilamente, nenhum stress, atendeu
TODAS as duvidas naturalmente.
Parece ser bem experiente no assunto.

Sugestão para melhorar nossos serviçosAcho que um radio Nextel ajudaria bastante ai no Brasil praquelas duvidas onde a
pessoa nao tem como ligar ou mandar e-mail.
Mas so passaria o ID quando ja estivesse numa fase mais avancada do processo senao
vcs iam ser chamados 24 hrs.

----- Original Message ----From: <Diogo Vicente
To: <info@dubai10.org>

Sent: Thursday, May 07, 2009 12:25 AM
Subject: Recepcao

> Ola Marcelo foi recebido aqui na Nova Zelandia pelo Oliveria ele me levou em uma
boa comodacao ja deu entrada em meu visto abertura de conta e IRD e ele esta me
orientando no nessesario
>
Diogo Vicente
natural de Sao Paulo-SP
tel 11-2116-3586

Subject: PRIMEIRO VISTO DE TRABALHO de 12 meses PARA A NOVA
ZELANDIA EMITIDO NO BRASIL SAIU PARA CLIENTE DA M/BRAZIL
INTERCAMBIOS ABAIXO
Tel number: (24)-22316107 //8805-4815
Full name: Henrique feliciano da silva

----- Original Message ----From: <Donardo Sergio
To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Saturday, May 02, 2009 8:50 PM
Subject: ola

> bom dia marcelo.
>
> me encontrei com o oliveira..que me recepcionou no aeroporto da Nova Zelandia.
>
> providenciou uma boa acomodacao. e esta providenciando e orientando
> todos os documentos necessarios como combinado..
>
> grato
Donardo Sergio
Idade - 24
tel 11 4122-3152
Sao Bernardo do Campo-SP

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

From: Mauricio Maia
To: <Info@dubai10.org>
Sent: Monday, April 27, 2009 9:36 PM
Subject: Mauricio Maia

> Marcelo,
>
> Refirmo que o Oliveira fez o seguente: foi ao meu encontro, me deu
> assistencia no sentido de me colocar em local para ficar, abrir uma
> conta corrente num banco e dei entrada da minha documentacao para a
> imigracao, IRD e o visto TRSE.
>
> Mauricio Maia
46 anos , sem Inglês
Natural de Itajai -SC
tel 47-9143 6047 / 3348-0681

----- Original Message ----From: <Joao Alves Carneiro
To: <marcelo@passaporte.org>
Sent: Tuesday, April 14, 2009 11:07 PM
Subject: Re: viaje para nova zelandia

>
> ola marcelo,tudo bem.ja me encontrei con o senhor oliveira que me
> buscou na rodoviaria de blenhein,ele ja me arrumou a acomodacao e
> abriu a conta em banco e tirou meu aid,esta indo tudo como combinado,o
> mais muito obrigado,o senhor oliveira e uma esselente pessoa,muito bom
> no ingles,esta me ajudando muito.
Joao A. Carneiro - Vila dos Cabanos - PARÁ
tel 913754-0656 /8151-7498

To: marcelo@passaporte.org
Sent: Friday, March 20, 2009 12:34 AM
Subject: Ja estou em Blenheim- Nova Zelandia

Oi marcelo eu ja estou em Blenheim junto com o Oliveira que esta sendo muito
atencioso e comprometido com as minhas dificuldades iniciais como acomodacao, visto
e abertura de conta e desde ja eu agradeco pela oportunidade!!!
WAGNER DE JESUS - SP

----- Original Message ----From: <bartolomeu souza
To: <viagem@melltur.com.br>
Sent: Saturday, March 14, 2009 4:57 PM
Subject: bom dia

>
> ola meu tudo bem ?chegue em auckland a viagem foi otima sem problemas
> algum o voo foi super tranquilo.pasei pela imigracao como se eu fose o
> neolandes rsrsrsr, aproveitei o tempo pra conhecer um pouco da cidade
> ,acredite quase pulei da skay town so nao pulei por que custa um pouco
> caro e preciso economizar dinheiro ate eu comecar a trabalhar .desde
> ja muito obrigado pela sua atencao,abracos ate

> Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a
> minha empresa .
>
> AVALIAÇÃO DA M/BRAZIL>
> data - 04/03/09
>
> nome do cliente/agenciado: Flávio Lyra Nobre
>
> cidade /estado: Santo André / SP
>
> Tel (011) 2598-3137/ 7558-9009
>
> Programa de Intercâmbio escolhido :
>
> Aprovado para qual país / cargo/salário : Pretendo Nova Zelândia/
> colheita de frutas/ salário à combinar Tempo de agenciamento : 1
> ano, desde março 2008 com contrato pago
> Descrever toda a assessoria que recebeu até o momento:
> 1- Sobre vagas de trabalho.
> 2- Opções sobre cursos, como: inglês da MBrazil, através de CD.
3- Procedimentos sobre o que levar na bagagem, e demais

procedimentos de viagem.
> 4- Indicação de agência de viagens, como a srta. Mell Bueno. 5> Respostas rápidas sobre dúvidas gerais.
>
>
> Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
>
> Sobre o sr. Marcelo Toledo, tenho somente a agradecer, pois tem me
> ajudado, somente não viajei ainda, porque estou no meio de processo
> de inventário da minha casa, e estive até pouco tempo atrás
> envolvido num processo contra uma empresa que trabalhei aqui no
> Brasil, mas irei viajar em breve, já estou vendo a melhor opção de
> país e trabalho, agradeço por tudo, e me desculpem qualquer fslha da
> minha parte.
>

----- 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

Sent: Friday, January 23, 2009 3:11 AM
Subject: Re: E ai Marcelo.

> Prezado Amigo e Cliente , preciso de vossa opinião sincera sobre a
> minha empresa .
>
> AVALIAÇÃO DA M/BRAZIL>
> data - 23/01/2009
>
> nome do cliente/agenciado: Marlon Pelegrino
>
> cidade /estado: Sao Jose do Rio Preto - Sao Paulo
>
> Tel: 17 32361213
>
> Programa de Intercâmbio escolhido : Nova Zelandia
>
> Aprovado para qual país / cargo/salário : colher Kiwi - NZ$ 13.00 por hora >
> Tempo de agenciamento : 5 meses
>
> Descrever toda a assessoria que recebeu até o momento:
> 1- Lesith Chegada - Busca no aeroporto e levar ate homestay, abrir
> conta no banco = 70.00 dolares
> 2- Ricardo - indicacao de lodge que proporciona emprego
> 3- e claro Marcelo, todas as duvidas em e-mail
>
>
> Comentário sobre o franqueado ou sobre o Diretor Geral Marcelo Toledo
Pessoa sensata, educada, dificil de achar no msn, mas, sempre
eclarece duvidas por e-mail bem rapido. Fala pouco, somente o
necessario.
>
>
>
>
>
> Sugestão para melhorar nossos serviços-

>
Bom, Marcelo, eu sempre fui uma pessoa sincera, e disse a verdade,
espero que vc entenda, vc faz um bom trabalho, vc disse que ia mandar
as segundas vias assinadas por vc, e vc mandou, vc disse que ia mandar
o curso com o mp3 antes de eu ir, vc mandou, cheguei aqui, vc disse
que eu ia arrumar alguma coisa, eu arrumei, entao sua agenmcia e uma
otima agencia sim, ok.

----- Original Message ----From: <marlon pelegrino
To: <diretoria@mbrazil.com.br>
Sent: Tuesday, January 20, 2009 3:50 AM
Subject: E ai Marcelo.

E ai Marcelo, tudo tranquilo,
entao cara tentei falar com aquele cara da navegacao nao consegui, uma
pergunta dessa vez e a seguinte, como faz pra conseguir aquelas vagas
la nos E.U.A, no que voce pode me ajudar, sei que a maoiria desses
empregos e no meio do ano, entao se desse certo pra mim engatar nessa
era bom vc me dar uma resposta logo pois como continuo aqui na Nova
Zelandia, entao tenho que pensar e comecar a planejar.
Ve ai certinho pra mim,eu acho que o mais importante e o ingles, eu
acho que isso pra mim nao e mais problema, pelo menos e o que o pessol
fala aqui, nao estou fluente mais consigo entender e tento fazer
entender.
Falow Um abraco e ate mais.
Obs: Eu agora tenho um emprego mais fixo, finalmente estou consiguindo
juntar dinehuro, to trabalhando no kiwi, pra variar, mais tudo bem, o
imprtante e que to ganhando, to adorando nova zelandia, realmente e um
pais fantastico, mas eu nao quero ficar aqui muito tempo, masximo 1
ano, ja fiz quase tudo aqui, ate pular de paraquedas eu pulei,
heehehehhehehehehehehehehhe
e quero ainda fazer mais, ahhhh, eu to com ideia de ir pra australia,
vc tem alguma informacao de como consigo o visto a partir daqui?

Marlon Pelegrino
----- Original Message ----From: Leandro Pereira da Cruz Gomes
To: Marcelo Toledo
Sent: Friday, December 05, 2008 1:45 PM

Subject: Vagas de Trabalho Fazenda de Leite ( Nova Zelandia )

Ola Marcelo ...
Como estao as coisas por ai?Espero que tudo bem, bom tenho 02 coisas para falar com
vc, a primeira eh que onde estou trabalhando tem 04 vagas de trabalho e ja conversei
com o Manager aqui e disse q conheco uma empresa solida no mercado que poderia
estar repondo os funcionarios, pois esta fazenda que estou trabalhando eh uma grupo de
08 fazendas no total e sempre esta precisando de pessoas para trabalhar, no momento
estao precisando de 04 pessoas urgentes .....e em segundo que eu, minha namorada e
mais 01 casal de amigos chilenos estamos pleiteando vagas para trabalhar em dubai, c
possivel poderia m ligar, pois nao estou conseguindo falar com vc e essas vagas sao
urgentes .....o salario eh bom tambem ....
Aguardo breve retorno ...
Atenciosamente,
Leandro Gomes
----- Original Message ----From: F. International
To: tripulantes@hotmail.com
Sent: Monday, December 08, 2008 11:25 PM
Subject: Trabalho em fazendas na Nova Zelandia
Ola Marcelo,
Eu trabalho para a F. International na Nova Zelandia, nos somos uma agencia de
recruitamento com escritorios em Auckland e na ilha sul. Ultimamente tenho recebido
alguns emails de candidatos afiliados a sua empresa. Gostaria de conversar com voce
sobre como voce opera e seu processo de selecao.
Nos estamos em busca de pessoas que tem um nivel itermediario de ingles, pussuem
carta de motorista e possam se comprometer por pelo menos tres meses. Nossas vagas
sao em fazendas leiteras e oferecem acomodacao gratuita.
Se voce tiver interesse em publicar as minhas vagas ao seus candidatos, por favor me
contate via skype ou telefone para que possamos estabelecer algo.
Obrigada,
Scrafton- Representante da M/Brazil na Nova Zelandia
Auckland Office Manager
----- Original Message ----From: roberson diego
To: presidencia@intercambio.in
Sent: Monday, December 29, 2008 3:41 AM
Subject: Adilson resende
Caro Marcelo...
Adilson Resende chegou na Nova Zelandia unto com seu irmao Ronaldo Resende e
me contatou, pedindo assessoria para ambos. Eles receberam todo o auxilio necessario,
foram informados onde obter passagens rodoviarias e ou aereas para o local de trabalho.
Imediatamente foi feito contato com o impregador, arrumei trabalho e moradias para
os agenciados. Estes tiveram apenas que se locomover para o destino do trabalho.

O empregador os buscou no aeroporto, com acomodacao reservada e e trabalhos, q
ambos iniaram no dia seguinte.
Aqui confirmo a minha assessoria dada a Adilson Resende.
Roberson Oliveira- Representante da M/Brazil na Nova Zelandia
_____________
Caro Marcelo...
oi feito contato com o agenciado Bruno Reis logo q chegou na Nova Zelandia. Foi
oferecido trabalho e assessoria para o mesmo, que recusou, preferindo ficar na regiao de
tauranga.
Roberson Oliveira- Representante da M/Brazil na Nova Zelandia
_______________
Olá Marcelo e equipe MBrazil
Após uma longa viagem cheguei bem em Auckland sem nenhum problema junto a
imigração em razão das orientações fornecidas pela MBrazil.
No dia seguinte fiz uma viagem indescritível para a Ilha Sul com destino a cidade de
Blenheim onde fui muito bem recepcionada pela seu agente Tchaichowisky que de
imediato providenciou moradia e trabalho para mim. Estou residindo em uma casa
muito confortável e trabalhando em uma fazenda de uvas, que são chamadas vineyard.
Não posso deixar de enaltecer a presteza do seu agente, que tão logo cheguei,
providenciou também a abertura de uma conta corrente, bem como a entrada da
documentação junto a imigração para a obrtenção do visto de trabalho. Sou sincera em
afirmar que o Sr. Tchaichowisky é extremamente cordial e capacitado a nos
recepcionar, fornecendo todas as informações necessárias, inclusive, na semana que
antecedia a minha viagem mantivemos diversos contatos telefônicos, para
esclarecimento de algumas dúvidas.
Parabenizo você Marcelo e a equipe MBrazil pela escolha do Sr. Tchaichowisky como
agente receptivo.
Manterei novos contatos enviando algumas fotos.
Que Deus continue te abençoando e permitindo que você realize os sonhos de muitas
pessoas.
Saúde e paz...
ANA LUCIA FERNANDES MOREIRA - RIO DAS OSTRAS -RJ
48 ANOS DE IDADE,FUNCIONARIA PÚBLICA , CONTRATOU A M/BRAZIL
INTERCÂMBIOS POR 2 VEZES
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: 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
----- 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

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.

ent: 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 Zelândia
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
ent: 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

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.

----- 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: 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:
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
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
Mais um gaúcho na Nova Zelândia ...
----- Original Message ----From: dani israel muniz
To: marcelo@passaporte.org
Olá Marcelo e equipe MBrazil
Após uma longa viagem cheguei bem em Auckland sem nenhum problema junto a
imigração em razão das orientações fornecidas pela MBrazil.
No dia seguinte fiz uma viagem indescritível para a Ilha Sul com destino a cidade de
Blenheim onde fui muito bem recepcionada pela seu agente Tchaichowisky que de
imediato providenciou moradia e trabalho para mim. Estou residindo em uma casa
muito confortável e trabalhando em uma fazenda de uvas, que são chamadas vineyard.
Não posso deixar de enaltecer a presteza do seu agente, que tão logo cheguei,
providenciou também a abertura de uma conta corrente, bem como a entrada da
documentação junto a imigração para a obrtenção do visto de trabalho. Sou sincera em
afirmar que o Sr. Tchaichowisky é extremamente cordial e capacitado a nos
recepcionar, fornecendo todas as informações necessárias, inclusive, na semana que
antecedia a minha viagem mantivemos diversos contatos telefônicos, para
esclarecimento de algumas dúvidas.
Parabenizo você Marcelo e a equipe MBrazil pela escolha do Sr. Tchaichowisky como
agente receptivo.
Manterei novos contatos enviando algumas fotos.
Que Deus continue te abençoando e permitindo que você realize os sonhos de muitas
pessoas.
Saúde e paz...

ANA LUCIA FERNANDES MOREIRA - RIO DAS OSTRAS -RJ
48 ANOS DE IDADE,FUNCIONARIA PÚBLICA , CONTRATOU A M/BRAZIL
INTERCÂMBIOS POR 2 VEZES

oi marcelo!
> Como disse, depois q cheguei em Aucklando entrei em contato com seu
> agente roberson e ele logo me envaminhou para a cidade do trabalho...(
> onde estou hoje)
> quando cheguei ja fui recebido pelo meu contratante q ja me arrumou
> uma moradia tambem, pois agora ja estou trabalhando.
> agracadeco a vc marcelo q me deu a oprtunida de vir a nz e ao
> roberson q me encaminhou para o trabalho.
> abracos e obrigado
Alexandre Silva -

Date: Wed, 31 Dec 2008 06:39:31 -0200
> From: denilson melo

> Subject: a mesma
>
> ola marcelo.
> gostaria de diser que ja estou em aukland,pois deu td certo nos voo.
> gostaria de agradecer por td.
> ja estou tc com o roberson,e ele ja arrumo o lugar a onde vou
> trabalhar ,pois fico aqui ate dia 02/01/09,gostaria que entrase em
> contato com ele ,para deixar td certo agaradece-lo

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
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.

