
24-10 – Tem aula de Português no Fisk. Vamos jantar na casa de meus pais pois tem um 
casal de Rondônia nos visitando. Mais um churrasco nos espera. Quando saímos de lá 
falo para ela que “amanhã vamos ter outro churrasco”.

- Por quê? – Pergunta Kseniia

- Porque vai ser o aniversário de 48 anos de casamento do 
Respondo. 

Daí elas começam a conversar e a incomodar e a Celma fica brava e 
dormir. 

- Vamos, vamos dormir todo mundo aqui mesmo. 
Kseniia diz não “vamos pra nossa cama eles vão brincar

25-10 – Dia normal de aula.
de casamento de meus pais.
Mais tarde, estou assistindo um filme que não me recordo o nome, mas é um desses 
filmes de Hollywood onde um cara todo bonitão apanha até quase morrer e no final bate 
em todo mundo e ainda fica com a menina mais bonita de toda a história (só Hollywood 
mesmo com essas baboseiras), 
prestar atenção na televisão, vamos fazer as tarefas de russo. Aqui tem mais. Passa mais 
uma tarefa e mais uma ainda como “bônus”. Puta merda, essa russa como professora ia 
botar esses merdas de alunos brasileiros nos eixos.

26-10 – Acorda cedo, seis horas
“Pelo amor de Deus não falem nada disso ao AFS e para ninguém que é relacionado 

Tem aula de Português no Fisk. Vamos jantar na casa de meus pais pois tem um 
casal de Rondônia nos visitando. Mais um churrasco nos espera. Quando saímos de lá 

“amanhã vamos ter outro churrasco”. 

Kseniia 

Porque vai ser o aniversário de 48 anos de casamento do meu pai e da mãe.

- Eu gosto é gostoso churrasco, mas come 
muito e eu não posso comer assim, prefiro 
minha comida. Aqui tudo mundo diz come, 
come, senão você vai morrer e eu não posso 
comer pequeno (mantido original). 
verdade Kseniia quer dizer “
comer pouco, pois todos falam que tem que 
comer bastante senão vai ficar fraca

Quando chegamos em casa aviso qu
poderá na quinta-feira ir à oficina do avô 
para conhecer o trabalho no escritório e ver 
se gosta. Faz massagem em minhas costas 
com o aparelho que seu pai mandou por 
nós. Puta merda que dor. 

A Raissa diz “olha mãe ele dorme de lado e 
a barriga fica esparramada na cama

Daí elas começam a conversar e a incomodar e a Celma fica brava e 

Vamos, vamos dormir todo mundo aqui mesmo. – Diz a Raissa para 
vamos pra nossa cama eles vão brincar” e todos riem. 

Dia normal de aula. Não temos nenhuma comemoração referente ao aniversário 
pais. Depois que chega da escola vai para o quarto tocar violão

Mais tarde, estou assistindo um filme que não me recordo o nome, mas é um desses 
filmes de Hollywood onde um cara todo bonitão apanha até quase morrer e no final bate 
em todo mundo e ainda fica com a menina mais bonita de toda a história (só Hollywood 

o com essas baboseiras), Kseniia vai até a sala e diz desliga isso ai e para de 
prestar atenção na televisão, vamos fazer as tarefas de russo. Aqui tem mais. Passa mais 
uma tarefa e mais uma ainda como “bônus”. Puta merda, essa russa como professora ia 

ar esses merdas de alunos brasileiros nos eixos. 

Acorda cedo, seis horas, pois vai ser o primeiro dia de trabalho aqui no Brasil. 
Pelo amor de Deus não falem nada disso ao AFS e para ninguém que é relacionado 

 

Tem aula de Português no Fisk. Vamos jantar na casa de meus pais pois tem um 
casal de Rondônia nos visitando. Mais um churrasco nos espera. Quando saímos de lá 

pai e da mãe. – 

Eu gosto é gostoso churrasco, mas come 
muito e eu não posso comer assim, prefiro 

tudo mundo diz come, 
er e eu não posso 

comer pequeno (mantido original). Na 
quer dizer “eu não posso 

comer pouco, pois todos falam que tem que 
comer bastante senão vai ficar fraca”. 

Quando chegamos em casa aviso que 
feira ir à oficina do avô 

para conhecer o trabalho no escritório e ver 
Faz massagem em minhas costas 

com o aparelho que seu pai mandou por 

olha mãe ele dorme de lado e 
ramada na cama”. 

Daí elas começam a conversar e a incomodar e a Celma fica brava e manda-as irem 

Diz a Raissa para Kseniia. E a 
 

Não temos nenhuma comemoração referente ao aniversário 
Depois que chega da escola vai para o quarto tocar violão. 

Mais tarde, estou assistindo um filme que não me recordo o nome, mas é um desses 
filmes de Hollywood onde um cara todo bonitão apanha até quase morrer e no final bate 
em todo mundo e ainda fica com a menina mais bonita de toda a história (só Hollywood 

vai até a sala e diz desliga isso ai e para de 
prestar atenção na televisão, vamos fazer as tarefas de russo. Aqui tem mais. Passa mais 
uma tarefa e mais uma ainda como “bônus”. Puta merda, essa russa como professora ia 

vai ser o primeiro dia de trabalho aqui no Brasil. 
Pelo amor de Deus não falem nada disso ao AFS e para ninguém que é relacionado 



ao AFS senão eles vão achar ruim e ass
vagabundos e apoiar a vagabundisse neste imenso país
para arrumar alguma coisa para fazer, um trabalho, pois tem meio dia de folga todos os 
dias e não agüenta ficar sem fazer nada, e olh
limpeza, limpa sempre seu quarto, faz almoço e ajuda a mãe em várias outras tarefas 
como passar roupa, estender, massagem e ai afora, além de sempre estar estudando, 
tocando música e outras coisinhas mais. Então com a
apoio, além de seus pais naturais, falei com o Sr. Horácio e arrumamos para ela 
trabalhar meio período no escritório de sua oficina mecânica. Ela ficou toda feliz e as 
6:30 horas quando passaram para levá

Quando, perto do almoço, retornou para casa perguntamos como foi seu primeiro dia de 
trabalho e ela disse “como posso estar cansada se não fiz nada, só algumas notas e 
nada mais”. Após o almoço vai normalmente para escola Presidente Vargas

27-10 – Mais um dia que levanta cedo e vai disposta ao trabalho (lembro aqui 
novamente: não falem nada para o AFS).
diz que agora trabalhou um pouco, fez várias notas de clientes no computador e limpou 
a sala do Horácio. E pela primeira vez durante esta semana come arroz e carne durante o 
almoço e não sopa como vinha fazendo pois queria emagrecer o que tinha engordado. 
Então digo “hoje que eu queria comer sopa não tem sopa
dias eu fazia sopa você não queria hoje que não fiz você quer, como vou fazer se estou 
trabalhando?”.  

Digo para Celma, “no horário do almoço ela não diz vamos comer, ela diz vamos 
beber, beber, beber, vamos vamos beber, beber... beber”
Kseniia diz “Aqui nessa casa tem gente que tem problemas
e as duas meninas da vizinha para a escola, encontramos na esquina da Hayel Bom 
Faker com a Marcelino Pires a Marli e o Edilson caminhando e m
Kseniia então ela diz “eles estão com saudades de mim

- Eles querem que eu vá morar lá” 
estão sentadas as meninas e pergunta “eu posso morar na casa de voc
respondem que sim. 

- Não vai dar certo. – respondo, e continuo 
vai ficar com muita saudade e até chorar.

- Acho que a Fátima quer que eu vá para lá, ela mora em um apartamento. 
Kseniia. 

“Amanhã vamos, não sei onde ainda, pois a Antonia não tem nada em casa agora que 
os pais vão embora, acho que vamos comer pizza na cidade, mas não sei ainda onde
Diz Kseniia sobre no sábado ir jantar com a Antonia e sua família pela despedida deles 
que vão para outra cidade, o pai hospedeiro transferido do exército.

ao AFS senão eles vão achar ruim e assim como o governo brasileiro criar mais 
vagabundos e apoiar a vagabundisse neste imenso país”. Bom vamos lá. 
para arrumar alguma coisa para fazer, um trabalho, pois tem meio dia de folga todos os 
dias e não agüenta ficar sem fazer nada, e olha que faz muito aqui em casa, ajuda na 
limpeza, limpa sempre seu quarto, faz almoço e ajuda a mãe em várias outras tarefas 
como passar roupa, estender, massagem e ai afora, além de sempre estar estudando, 
tocando música e outras coisinhas mais. Então com a vontade de trabalhar e com nosso 
apoio, além de seus pais naturais, falei com o Sr. Horácio e arrumamos para ela 
trabalhar meio período no escritório de sua oficina mecânica. Ela ficou toda feliz e as 
6:30 horas quando passaram para levá-la ao trabalho já estava pronta.  

Quando, perto do almoço, retornou para casa perguntamos como foi seu primeiro dia de 
como posso estar cansada se não fiz nada, só algumas notas e 

Após o almoço vai normalmente para escola Presidente Vargas

Mais um dia que levanta cedo e vai disposta ao trabalho (lembro aqui 
novamente: não falem nada para o AFS). Quando encontro durante o horário do almoço 
diz que agora trabalhou um pouco, fez várias notas de clientes no computador e limpou 

o Horácio. E pela primeira vez durante esta semana come arroz e carne durante o 
almoço e não sopa como vinha fazendo pois queria emagrecer o que tinha engordado. 

hoje que eu queria comer sopa não tem sopa”. Kseniia responde: “
azia sopa você não queria hoje que não fiz você quer, como vou fazer se estou 

no horário do almoço ela não diz vamos comer, ela diz vamos 
beber, beber, beber, vamos vamos beber, beber... beber” e assim fico falando até que 

Aqui nessa casa tem gente que tem problemas”. Quando estou levando ela 
e as duas meninas da vizinha para a escola, encontramos na esquina da Hayel Bom 
Faker com a Marcelino Pires a Marli e o Edilson caminhando e mostro eles para a 

eles estão com saudades de mim” e eu digo “imagino que sim

Eles querem que eu vá morar lá” – Continua Kseniia.. em seguida olha para trás onde 
estão sentadas as meninas e pergunta “eu posso morar na casa de voc

respondo, e continuo – você vai ver eu saindo e chegando e daí 
vai ficar com muita saudade e até chorar. 

Acho que a Fátima quer que eu vá para lá, ela mora em um apartamento. 

não sei onde ainda, pois a Antonia não tem nada em casa agora que 
os pais vão embora, acho que vamos comer pizza na cidade, mas não sei ainda onde

sobre no sábado ir jantar com a Antonia e sua família pela despedida deles 
ara outra cidade, o pai hospedeiro transferido do exército. Quando retorna da 

 

im como o governo brasileiro criar mais 
. Bom vamos lá. Kseniia pediu 

para arrumar alguma coisa para fazer, um trabalho, pois tem meio dia de folga todos os 
a que faz muito aqui em casa, ajuda na 

limpeza, limpa sempre seu quarto, faz almoço e ajuda a mãe em várias outras tarefas 
como passar roupa, estender, massagem e ai afora, além de sempre estar estudando, 

vontade de trabalhar e com nosso 
apoio, além de seus pais naturais, falei com o Sr. Horácio e arrumamos para ela 
trabalhar meio período no escritório de sua oficina mecânica. Ela ficou toda feliz e as 

Quando, perto do almoço, retornou para casa perguntamos como foi seu primeiro dia de 
como posso estar cansada se não fiz nada, só algumas notas e 

Após o almoço vai normalmente para escola Presidente Vargas. 

Mais um dia que levanta cedo e vai disposta ao trabalho (lembro aqui 
Quando encontro durante o horário do almoço 

diz que agora trabalhou um pouco, fez várias notas de clientes no computador e limpou 
o Horácio. E pela primeira vez durante esta semana come arroz e carne durante o 

almoço e não sopa como vinha fazendo pois queria emagrecer o que tinha engordado. 
responde: “todos os 

azia sopa você não queria hoje que não fiz você quer, como vou fazer se estou 

no horário do almoço ela não diz vamos comer, ela diz vamos 
e assim fico falando até que 

Quando estou levando ela 
e as duas meninas da vizinha para a escola, encontramos na esquina da Hayel Bom 

ostro eles para a 
imagino que sim”.  

.. em seguida olha para trás onde 
estão sentadas as meninas e pergunta “eu posso morar na casa de vocês?”. Elas 

você vai ver eu saindo e chegando e daí 

Acho que a Fátima quer que eu vá para lá, ela mora em um apartamento. – Responde 

não sei onde ainda, pois a Antonia não tem nada em casa agora que 
os pais vão embora, acho que vamos comer pizza na cidade, mas não sei ainda onde”. – 

sobre no sábado ir jantar com a Antonia e sua família pela despedida deles 
Quando retorna da 



escola diz que quer ir no jantar com os amigos da Antonia. Provavelme
volta das 20 horas. Chega em casa as 23:40 horas. Foram ao Tabasco Burguer, 
Yasamin, Antonia e mais três amigas da Antonia. 
“meninas vai me buscar”, quando na verdade o correto é que as meninas que estão com 
ela vão trazê-la para casa. 

Chega em casa andando dura porque diz que comeu demais “
hambúrguer acho que comi metade”. 

- Trouxe lanche para nós? –

- Sim, pode abrir minha barriga. 
Então o Billy chega e ela fala 
tomar banho Billy, porque você está sujo
comê-lo na sala. – “Não mostra pra mim não, eu não agüento mais comida
Kseniia. – “Eu comi demais

- Comeu demais, deve ter dado duas mordidas e
Fátima disse que não agüentava comer mais e tinha comido esse tantinho. 
fazendo sinal com os dedos de que era bem pouquinho.

Celma, Raissa e Kseniia = festa

Um abraço mãe

escola diz que quer ir no jantar com os amigos da Antonia. Provavelme
volta das 20 horas. Chega em casa as 23:40 horas. Foram ao Tabasco Burguer, 

tonia e mais três amigas da Antonia. Envia mensagem dizendo que 
”, quando na verdade o correto é que as meninas que estão com 

Chega em casa andando dura porque diz que comeu demais “eu não consegui comer um 
hambúrguer acho que comi metade”.  

– Pergunto. 

Sim, pode abrir minha barriga. – E senta no sofá comigo e Raissa para assistir filme. 
Então o Billy chega e ela fala “vai tomar no banho, Billy”. Na verdade queria dizer “
tomar banho Billy, porque você está sujo”. Vou para cozinha e pego um sorvete e vou 

Não mostra pra mim não, eu não agüento mais comida
Eu comi demais”. 

Comeu demais, deve ter dado duas mordidas e só e não agüenta mais. Naquele dia na 
Fátima disse que não agüentava comer mais e tinha comido esse tantinho. 
fazendo sinal com os dedos de que era bem pouquinho. 

COM A MÃE 

Celma, Raissa e Kseniia = festa    Kseniia e Celma no presépio

Um abraço mãe   Pintando unhas 

 

escola diz que quer ir no jantar com os amigos da Antonia. Provavelmente será por 
volta das 20 horas. Chega em casa as 23:40 horas. Foram ao Tabasco Burguer, Kseniia, 

Envia mensagem dizendo que 
”, quando na verdade o correto é que as meninas que estão com 

eu não consegui comer um 

E senta no sofá comigo e Raissa para assistir filme. 
queria dizer “vai 

Vou para cozinha e pego um sorvete e vou 
Não mostra pra mim não, eu não agüento mais comida”. – Diz 

só e não agüenta mais. Naquele dia na 
Fátima disse que não agüentava comer mais e tinha comido esse tantinho. – Diz Raissa 

 

Kseniia e Celma no presépio 

 



Te amo mãe  

28-10 – Estamos sentados na biblioteca discutindo os rumos do novo livro sobre nossa 
viagem pela Rússia, Portugal e Emirados Árabes Un
“Ekaterinburg a Dois Passos”, e daí pergunto para 
ai?”, mostrando o armário de minhas lembranças sobre a Rússia.

- Claro que ninguém tem, só louco tem isso. 

- Quero ser enterrado na Rússia ou então minhas cinzas jogadas por lá quando morrer.

- Você tem problemas. Já disse isso. 

Sábado e o irmão da Celma e sua esposa com os filhos vem almoçar em casa, então 
vamos preparar o almoço que tem um ensopado de peixe.

- Você já estudou hoje? – Pergunta 

- Ainda não, não tive tempo. 

Tarefas para crianças  Vamos fazer uma borboleta

Quase do mesmo tamanho 

Estamos sentados na biblioteca discutindo os rumos do novo livro sobre nossa 
viagem pela Rússia, Portugal e Emirados Árabes Unidos que tem o título provisório de 
“Ekaterinburg a Dois Passos”, e daí pergunto para Kseniia “alguém na Rússia tem isso 

”, mostrando o armário de minhas lembranças sobre a Rússia. 

Claro que ninguém tem, só louco tem isso. – Responde ela. 

enterrado na Rússia ou então minhas cinzas jogadas por lá quando morrer.

Você tem problemas. Já disse isso.  

Sábado e o irmão da Celma e sua esposa com os filhos vem almoçar em casa, então 
vamos preparar o almoço que tem um ensopado de peixe. 

Pergunta Kseniia sobre minhas lições de russo.

Ainda não, não tive tempo. – Respondo. 

 

 

Vamos fazer uma borboleta 

 

Estamos sentados na biblioteca discutindo os rumos do novo livro sobre nossa 
idos que tem o título provisório de 

alguém na Rússia tem isso 

enterrado na Rússia ou então minhas cinzas jogadas por lá quando morrer. 

Sábado e o irmão da Celma e sua esposa com os filhos vem almoçar em casa, então 

sobre minhas lições de russo. 



- Então, tem que estudar todo dia 15 minutos. Senão não vai aprender. Veja aqui você 
tem que aprender essas palavras todas ainda, de

- Se eu tivesse uma professora dessa na época que estudava eu era uma pessoa melhor 
hoje. 

No computador coloco a música Kukushka, uma de minhas preferidas do cantor russo 
Victor Tsoy e então ela vem lá da cozinha me dar uma bro

- Você tem que ouvir outra música russa e não sempre uma só. Uma só.

Depois do almoço Kseniia
Antonia que seria também com outros intercambistas não vai dar certo. A menina que 
terá novos pais pois os atuais foram transferidos tem compromisso com a família.

No final do dia tiramos fotos numa planta muito bonita e toda florida em nosso quintal, 
Trombeta de Anjo, e as garotas propaganda Celma, Raissa e 
lado de tantas flores. 

Recebemos convite para irmos comer pizza na Pizzaria Universitária, ao lado da 
Unigran, onde servem pizza de 40 pedaços. Então mostro no computador para 
ela diz, quando vê também foto de um hambúrguer gigante, “
hambúrguer mais”, em referencia ao lanche que comeu na noite anterior.

Vai fazer ginástica com a Raissa sentada em seu colo. “
gíria. Celma chega da igreja e pergunta onde você vai então respondo “
hospício”.  

- Por quê? – Pergunta a Celma

- Porque a Kseniia diz estuda quinze minutos todo dia pra você aprender russo. Eu estou 
estudando já faz mais de uma hora e não consigo aprender nada dessa merda aqui. 

Esses cachorros!!! 

Então, tem que estudar todo dia 15 minutos. Senão não vai aprender. Veja aqui você 
tem que aprender essas palavras todas ainda, depois escrivo (escrevo) mais.

Se eu tivesse uma professora dessa na época que estudava eu era uma pessoa melhor 

No computador coloco a música Kukushka, uma de minhas preferidas do cantor russo 
Victor Tsoy e então ela vem lá da cozinha me dar uma bronca. 

Você tem que ouvir outra música russa e não sempre uma só. Uma só. 

Kseniia fala com seus pais naturais via skype e o encontro com a 
Antonia que seria também com outros intercambistas não vai dar certo. A menina que 

ois os atuais foram transferidos tem compromisso com a família.

No final do dia tiramos fotos numa planta muito bonita e toda florida em nosso quintal, 
Trombeta de Anjo, e as garotas propaganda Celma, Raissa e Kseniia ficam bonitas ao 

Recebemos convite para irmos comer pizza na Pizzaria Universitária, ao lado da 
Unigran, onde servem pizza de 40 pedaços. Então mostro no computador para 
ela diz, quando vê também foto de um hambúrguer gigante, “eu não consigo olhar para 

, em referencia ao lanche que comeu na noite anterior.

Vai fazer ginástica com a Raissa sentada em seu colo. “É pra acabá”, como dizem na 
Celma chega da igreja e pergunta onde você vai então respondo “

Pergunta a Celma 

diz estuda quinze minutos todo dia pra você aprender russo. Eu estou 
estudando já faz mais de uma hora e não consigo aprender nada dessa merda aqui. 

 

 

Então, tem que estudar todo dia 15 minutos. Senão não vai aprender. Veja aqui você 
pois escrivo (escrevo) mais. 

Se eu tivesse uma professora dessa na época que estudava eu era uma pessoa melhor 

No computador coloco a música Kukushka, uma de minhas preferidas do cantor russo 

 

fala com seus pais naturais via skype e o encontro com a 
Antonia que seria também com outros intercambistas não vai dar certo. A menina que 

ois os atuais foram transferidos tem compromisso com a família. 

No final do dia tiramos fotos numa planta muito bonita e toda florida em nosso quintal, 
ficam bonitas ao 

Recebemos convite para irmos comer pizza na Pizzaria Universitária, ao lado da 
Unigran, onde servem pizza de 40 pedaços. Então mostro no computador para Kseniia e 

eu não consigo olhar para 
, em referencia ao lanche que comeu na noite anterior. 

”, como dizem na 
Celma chega da igreja e pergunta onde você vai então respondo “eu vou para o 

diz estuda quinze minutos todo dia pra você aprender russo. Eu estou 
estudando já faz mais de uma hora e não consigo aprender nada dessa merda aqui.  



- Eu já disse, tem que ser quinze minutos. 
mais de uma hora. Não adianta nada. Sua cabeça então vai para o hospício.

Enquanto estou lendo verbos em russo ao invés de ler “pisat´” que significa “escrever” 
leio “p´isat” que significa “urinar” então gospe na Raissa a água que es

Vamos então para a pizzaria, lá tiramos fotos e 
pizza que ainda não conhecia e envio para seu pai. No final quebra um copo e fica toda 
preocupada com isso. 

Em casa, Raissa e Kseniia as 23 horas vão aind

29-10 – Logo de manhã vamos caminhar, s
Começamos aqui perto e daí decidimos ir à
convencerem. Na feira compramos algumas frutas, e elas comem tapioca. Vemos uma 
banca com uns pastéis enormes e então tiramos foto da 
Retornamos para casa por outra rua e quando passo em frente ao lugar onde a Valentina 
comprava cigarros ela lembra que vai levar cigarros do Brasil para seu pai. Tiramos 
fotos no caminho e voltamos para casa
no sítio no Panambi. 

Eu já disse, tem que ser quinze minutos. – Fala Kseniia. – Não adianta nada uma hora, 
mais de uma hora. Não adianta nada. Sua cabeça então vai para o hospício.

Enquanto estou lendo verbos em russo ao invés de ler “pisat´” que significa “escrever” 
leio “p´isat” que significa “urinar” então gospe na Raissa a água que estava tomando.

Vamos então para a pizzaria, lá tiramos fotos e Kseniia tira uma foto ao lado da enorme 
pizza que ainda não conhecia e envio para seu pai. No final quebra um copo e fica toda 

as 23 horas vão ainda tocar guitarra e violão. 

Antes de vir ao Brasil um afortunado chega na 
diz: 

- Quer namorar comigo? – Fala todo tímido o jovem 
russo. 

- Vai tomar na cú. (traduzido do russo) 
rapidamente Kseniia. 

Logo de manhã vamos caminhar, sou convencido pela Celma e pela 
ui perto e daí decidimos ir à feira. Como fui deixar elas me 

convencerem. Na feira compramos algumas frutas, e elas comem tapioca. Vemos uma 
banca com uns pastéis enormes e então tiramos foto da Kseniia 
Retornamos para casa por outra rua e quando passo em frente ao lugar onde a Valentina 
comprava cigarros ela lembra que vai levar cigarros do Brasil para seu pai. Tiramos 
fotos no caminho e voltamos para casa, pois já é perto do almoço e hoje

Andando pela feira 

 

adianta nada uma hora, 
mais de uma hora. Não adianta nada. Sua cabeça então vai para o hospício. 

Enquanto estou lendo verbos em russo ao invés de ler “pisat´” que significa “escrever” 
tava tomando. 

tira uma foto ao lado da enorme 
pizza que ainda não conhecia e envio para seu pai. No final quebra um copo e fica toda 

 

Antes de vir ao Brasil um afortunado chega na Kseniia e 

Fala todo tímido o jovem 

Vai tomar na cú. (traduzido do russo) – Responde 

ou convencido pela Celma e pela Kseniia. 
feira. Como fui deixar elas me 

convencerem. Na feira compramos algumas frutas, e elas comem tapioca. Vemos uma 
 ao lado deles. 

Retornamos para casa por outra rua e quando passo em frente ao lugar onde a Valentina 
comprava cigarros ela lembra que vai levar cigarros do Brasil para seu pai. Tiramos 

já é perto do almoço e hoje o almoço será 

 



Que pastel grande

Chegamos lá e Kseniia não se dá muito bem, pois o odor do chiqueiro de porcos está 
muito forte por causa da chuva. Não caminha pelo sítio e também come pouco. Quando 
retornamos no meio da tarde diz que está com dor de cabeça. 
Antonia onde farão pinturas
la. No início do dia seu pai envia foto de seu jardim, que agora está coberto pelo branco 
da neve. 

30-10 – Trabalho no escritório da oficina de manhã e lá faz café pela p
sistema de fazer café é antigo, mas acho que ficou bom
e como está chovendo muito não vai à escola. Fica em casa ajudando a mãe nas tarefas 
domésticas. No final do dia aparecem a
terminando na próxima quinta
Antonia e Erbey e vão para pizzaria juntamente com a Raissa.
Celma que ao terminar uma reunião que estava pass
casa novamente, ficam até tarde conversando e rindo.

Que pastel grande     Barriga cheia 

não se dá muito bem, pois o odor do chiqueiro de porcos está 
muito forte por causa da chuva. Não caminha pelo sítio e também come pouco. Quando 
retornamos no meio da tarde diz que está com dor de cabeça. Kseniia
Antonia onde farão pinturas e irão ao parque também. Por volta das 20 horas vou buscá

No início do dia seu pai envia foto de seu jardim, que agora está coberto pelo branco 

Essa moto não quer andar 

escritório da oficina de manhã e lá faz café pela p
sistema de fazer café é antigo, mas acho que ficou bom”, diz Kseniia. Ajuda no almoço 
e como está chovendo muito não vai à escola. Fica em casa ajudando a mãe nas tarefas 
domésticas. No final do dia aparecem a Yasamin e também a italiana Sara
terminando na próxima quinta-feira seu intercâmbio por aqui. Depois ainda chegam 
Antonia e Erbey e vão para pizzaria juntamente com a Raissa. Quando retornam com a 
Celma que ao terminar uma reunião que estava passou pela pizzaria e trouxe eles para 
casa novamente, ficam até tarde conversando e rindo. 

 

 

 

não se dá muito bem, pois o odor do chiqueiro de porcos está 
muito forte por causa da chuva. Não caminha pelo sítio e também come pouco. Quando 

Kseniia fica na casa da 
e irão ao parque também. Por volta das 20 horas vou buscá-

No início do dia seu pai envia foto de seu jardim, que agora está coberto pelo branco 

 

escritório da oficina de manhã e lá faz café pela primeira vez. “O 
Ajuda no almoço 

e como está chovendo muito não vai à escola. Fica em casa ajudando a mãe nas tarefas 
Yasamin e também a italiana Sara que está 

feira seu intercâmbio por aqui. Depois ainda chegam 
Quando retornam com a 

ou pela pizzaria e trouxe eles para 



Eu não ia colocar a letra da música Kukushka de Victor Tsoy neste livro, mas como a 
Kseniia certamente vai ficar brava porque diz que eu só escuto essa música então re
colocá-la aqui também. 

Kukushka 

Pesen eshchе nenapisannykh, skol'ko?

Skazhi, kukushka, propoy

V gorode mnе zhit' ili na vyselkakh

Kamnem lezhat' ili goret' zvezdoy?

Zvezdoy 

 

Solntse moё - vzglyani na menya

Moya ladon' prevratilas' v kulak

I esli est' porokh - day ognya

Vot tak 

 

Kto poydet po sledu odinokomu?

Sil'nye da smelye

Golovy slozhili v pole v boyu

Malo kto ostalsya v svetloy pamyati

V trezvom ume da s tverdoy rukoy v stroyu

V stroyu 

 

Solntse moё - vzglyani na menya

Moya ladon' prevratilas' v kulak

I esli est' porokh - day ognya

Vot tak 

 

Gde zhe ty teper', volya vol'naya?

S kem zhe ty seychas

Laskovyy rassvet vstrechaesh'? Otvet'

Khorosho s toboy, da plokho bez tebya

Golovu da plechi terpelivye pod plet'

Pod plet' 

 

Solntse moё - vzglyani na menya

Moya ladon' prevratilas' v kulak

I esli est' porokh - day ognya

Vot tak 

 

Eu não ia colocar a letra da música Kukushka de Victor Tsoy neste livro, mas como a 
certamente vai ficar brava porque diz que eu só escuto essa música então re

Cuco 

Pesen eshchе nenapisannykh, skol'ko? 

Skazhi, kukushka, propoy 

V gorode mnе zhit' ili na vyselkakh 

Kamnem lezhat' ili goret' zvezdoy? 

vzglyani na menya 

Moya ladon' prevratilas' v kulak 

day ognya 

Kto poydet po sledu odinokomu? 

Sil'nye da smelye 

Golovy slozhili v pole v boyu 

Malo kto ostalsya v svetloy pamyati 

V trezvom ume da s tverdoy rukoy v stroyu 

vzglyani na menya 

prevratilas' v kulak 

day ognya 

Gde zhe ty teper', volya vol'naya? 

S kem zhe ty seychas 

Laskovyy rassvet vstrechaesh'? Otvet' 

Khorosho s toboy, da plokho bez tebya 

Golovu da plechi terpelivye pod plet' 

vzglyani na menya 

Moya ladon' prevratilas' v kulak 

day ognya 

Canções ainda não escritas, há quantas?

Diga, cuco, cante.

Devo viver na cidade ou na rotatória das estradas,

Jazer como uma pedra ou arder como uma estrela?

Como uma estrela.
 

Sol meu, olhe para mim

Minha mão espalmada se transformou num punho

E se há pólvora, que haja fogo.

Bem assim... 

Quem vai andar no rastro solitário?

Fortes e ousados

Entregaram as cabeças no campo à batalha.

São poucos os que restaram com a 

Com a mente sóbria, e com o braço firme em 

formação, 

Em formação.

Sol meu, olhe para mim

Minha mão espalmada se transformou num punho

E se há pólvora, que haja fogo.

Bem assim... 

Onde você está agora, vontade livre?

Junto com quem você, agor

Encontra a carinhosa aurora? Responda.

É bom estar contigo e ruim sem você,

A cabeça e os ombros pacientes sob o chicote,

Sob o chicote.

Sol meu, olhe para mim

Minha mão espalmada se transformou num punho

E se há pólvora, que haja fogo.

Bem assim... 
 

 

Eu não ia colocar a letra da música Kukushka de Victor Tsoy neste livro, mas como a 
certamente vai ficar brava porque diz que eu só escuto essa música então resolvi 

Canções ainda não escritas, há quantas? 

Diga, cuco, cante. 

Devo viver na cidade ou na rotatória das estradas, 

Jazer como uma pedra ou arder como uma estrela? 

estrela. 

Sol meu, olhe para mim 

Minha mão espalmada se transformou num punho 

E se há pólvora, que haja fogo. 

 

Quem vai andar no rastro solitário? 

Fortes e ousados 

Entregaram as cabeças no campo à batalha. 

São poucos os que restaram com a memória clara, 

Com a mente sóbria, e com o braço firme em 

Em formação. 

Sol meu, olhe para mim 

Minha mão espalmada se transformou num punho 

E se há pólvora, que haja fogo. 

 

Onde você está agora, vontade livre? 

Junto com quem você, agora, 

Encontra a carinhosa aurora? Responda. 

É bom estar contigo e ruim sem você, 

A cabeça e os ombros pacientes sob o chicote, 

Sob o chicote. 

Sol meu, olhe para mim 

Minha mão espalmada se transformou num punho 

E se há pólvora, que haja fogo. 

 



 

 

31-10 – Trabalha pouco novamente, apenas faz café, algumas notas no computador e 
escreve para seu blog. Busco 
Halloween hoje. Está preocupado com que fantasia vai, então digo para ela ir de 
mesmo. No caminho para casa pergunto se ela quer mesmo conhecer Machu Picchu e 
diz “nós podemos ir, mesmo? O AFS não vai deixar

- Não se preocupe com o AFS você viaja com a família e daí não tem problema. 
Respondo. 

- Mas no meu passaporte vai estar carimbado 

- Não tem problemas. 

Em casa tenta se organizar e descobrir uma fantasia para ir à festa do Halloween, mas 
como eu tinha dito antes, vai mesmo de 
estava. 

Chegamos ao local da festa na Weimar Torres e logo na chegada as outras 
intercambistas estão chegando também. Temos que aprender com esse pessoal que vem 
para nossas casas que sempre estão com os horários corretos e os cumprem, e

pouco novamente, apenas faz café, algumas notas no computador e 
escreve para seu blog. Busco Kseniia às 17 horas na escola, pois
Halloween hoje. Está preocupado com que fantasia vai, então digo para ela ir de 

No caminho para casa pergunto se ela quer mesmo conhecer Machu Picchu e 
nós podemos ir, mesmo? O AFS não vai deixar”. 

Não se preocupe com o AFS você viaja com a família e daí não tem problema. 

Mas no meu passaporte vai estar carimbado e eles vão saber. 

Em casa tenta se organizar e descobrir uma fantasia para ir à festa do Halloween, mas 
como eu tinha dito antes, vai mesmo de Kseniia, veja foto abaixo. Eu estava certo, não 

Antes de sairmos de casa para a fes
“pai, como você ensinou a Valentina a falar quando os 
meninos ficavam enchendo o saco?”. 

- Se eles forem conversar com você, diga que você é 
homem. – Respondo. 

- Ah, eu vou dizer então. – Diz Kseniia.

No caminho para a festa digo para elas
feira vamos para a fazenda e quando chegarmos lá 
vocês dizem para o pessoal que querem andar à 
cavalo”. 

- Oba, vamos sim. – Diz Kseniia. 

- Eu não vou, não, vou ficar dormindo. 

- Ah, vai tomar na cú (mantido original). 
– Só dormir, você vai com nós sim. Todo dia dormir. 
Igual ontem na pizzaria ‘eu não vou, eu não vou e foi’” 
(mantido original). 

local da festa na Weimar Torres e logo na chegada as outras 
intercambistas estão chegando também. Temos que aprender com esse pessoal que vem 
para nossas casas que sempre estão com os horários corretos e os cumprem, e

 

pouco novamente, apenas faz café, algumas notas no computador e 
, pois tem festa do 

Halloween hoje. Está preocupado com que fantasia vai, então digo para ela ir de Kseniia 
No caminho para casa pergunto se ela quer mesmo conhecer Machu Picchu e 

Não se preocupe com o AFS você viaja com a família e daí não tem problema. – 

Em casa tenta se organizar e descobrir uma fantasia para ir à festa do Halloween, mas 
, veja foto abaixo. Eu estava certo, não 

ta, a Raissa diz 
pai, como você ensinou a Valentina a falar quando os 

Se eles forem conversar com você, diga que você é 

. 

No caminho para a festa digo para elas, “na quinta-
feira vamos para a fazenda e quando chegarmos lá 
vocês dizem para o pessoal que querem andar à 

Eu não vou, não, vou ficar dormindo. – Diz Raissa. 

Ah, vai tomar na cú (mantido original). – Diz Kseniia. 
Só dormir, você vai com nós sim. Todo dia dormir. 

‘eu não vou, eu não vou e foi’” 

local da festa na Weimar Torres e logo na chegada as outras 
intercambistas estão chegando também. Temos que aprender com esse pessoal que vem 
para nossas casas que sempre estão com os horários corretos e os cumprem, e os invejo, 



pois aqui no Brasil só sof
cumprem, principalmente essa... 

01-11 – Kseniia nos conta quando retorna do trabalho, sobre a festa do Halloween. 

02-11 – Vamos logo pela manhã ao cemitério em relação ao Dia de Finados e também 
para a Fazenda Santa Rita, onde passamos o dia. Almoçamos, andamos pela fazenda, 
tomamos tererê e comemos
tempo, pois o cavalo disparou com a 
nada acontecesse. 

Juntas no cemitério

Ajudamos no plantio da soja, onde as meninas andam de trator e 
plantadeira. Quando chegamos em casa por volta 
roupas e também o tênis. Vamos tomar um tererê ao lado da piscina antes de irmos 
dormir e quando vou descansar as meninas ainda ficam por lá, conversando.

Que cavalo legal

pois aqui no Brasil só sofremos com os horários que marcamos e nunca as pesso
cumprem, principalmente essa...  

cambada de médicos que acreditam que estão 
fazendo favores aos pacientes. 

nos conta quando retorna do trabalho, sobre a festa do Halloween. 

Vamos logo pela manhã ao cemitério em relação ao Dia de Finados e também 
para a Fazenda Santa Rita, onde passamos o dia. Almoçamos, andamos pela fazenda, 
tomamos tererê e comemos carne, também andamos a cavalo, aqui sofremos por algum 

disparou com a Kseniia montada e nós ficamos rezando para que 

Juntas no cemitério    Uma vela para lembrar 

judamos no plantio da soja, onde as meninas andam de trator e também 
Quando chegamos em casa por volta das 21 horas, Kseniia

roupas e também o tênis. Vamos tomar um tererê ao lado da piscina antes de irmos 
dormir e quando vou descansar as meninas ainda ficam por lá, conversando.

Que cavalo legal  Quem vai agora?   

 

remos com os horários que marcamos e nunca as pessoas 

cambada de médicos que acreditam que estão 

nos conta quando retorna do trabalho, sobre a festa do Halloween.  

Vamos logo pela manhã ao cemitério em relação ao Dia de Finados e também 
para a Fazenda Santa Rita, onde passamos o dia. Almoçamos, andamos pela fazenda, 

cavalo, aqui sofremos por algum 
montada e nós ficamos rezando para que 

 

 

também em cima da 
Kseniia vai lavar suas 

roupas e também o tênis. Vamos tomar um tererê ao lado da piscina antes de irmos 
dormir e quando vou descansar as meninas ainda ficam por lá, conversando. 

 



Ele também gosta de mim

Estava cuidando o plantio

Amei esse cavalo 

também gosta de mim   A mãe também gostou dele

Estava cuidando o plantio   Esse trator nem é tão grande

 

 

 

A mãe também gostou dele 

 

Esse trator nem é tão grande 



03-11 – Na madrugada a italiana Sara que estava em Ponta Porã se despe
Dourados, parte em retorno à sua pátria. 
depois vai ao centro caminhar um pouco, pois a rede estadual de ensino fez “ponte” e 
não há aulas para os alunos.
churrasco. Retornamos por volta das 23:30 horas.

05-11 – Dia de Enem no Brasil e por todos os lados os estudantes buscam boas notas 
para conseguirem uma vaga na faculdade sonhada. 
casa da Yasamin e mais para a tarde a Fátima Burin vem fazer o relatório mensal sobre 
o intercambio e quando pergunta se existe alguma coisa aqui no Brasil que incomoda a 
menina ela responde “a escola e o pai
celulares por todos, a falta de respeito dos alunos em relação aos professores, a “cola” 
nas provas e as notas que os professores dão, a falta de educação quando vão comer e ai 
pra frente, e daí ficamos pensa
respeitadas e mais organizadas do estado, imaginem as outras e nós insistimos em 
“tapar o Sol com a peneira
Fátima também sobre o dia que passamos
cavalo e também conheceu como é o sistema de plantio da cultura da soja, andando num 
trator da série 8R e numa plantadeira e também sobre seu trabalho no escritório da 
oficina mecânica de meu pai.

06-11 – A semana de trabalho e estudos começa. 
manhã, aguardando meu pai passar para levá
trabalho às 11 horas está ajudando a mãe a terminar o almoço. Vai para a escola no 
período da tarde. Quando term
para a Celma brigar comigo, então a 
com ele”. 

Na madrugada a italiana Sara que estava em Ponta Porã se despe
Dourados, parte em retorno à sua pátria. Kseniia vai ao trabalho logo pe
depois vai ao centro caminhar um pouco, pois a rede estadual de ensino fez “ponte” e 
não há aulas para os alunos. A noite vamos à casa do Jucemar e Jaqueline para mais um 
churrasco. Retornamos por volta das 23:30 horas. 

04-11 – Quando retorno do trabalho as mulheres da casa 
(Celma, Raissa e Kseniia) estão na piscina, pois o calor 
está grande, então também aproveito um pouco e então 
vamos almoçar. Depois do almoço o sol vai embora e 
chega uma chuva que fica por um bom temp
completa três meses que Kseniia está conosco e publica 
mais uma mensagem em seu blog. Fala sobre estar por 
aqui, as dificuldades que passa no dia a dia e também a 
enorme saudade que sente da família natural.

Igor liga via skype e nos conta as novid
fala com todos aqui em casa e bastante também com 
Kseniia. Depois de incomodarmos bastante ela diz para 
o Igor, “acho que eu vou matar todos aqui em casa 
menos a mãe”. À noite vai dormir na casa da Yasamin e 
a Raissa recebe seus amigos em casa. 

Dia de Enem no Brasil e por todos os lados os estudantes buscam boas notas 
para conseguirem uma vaga na faculdade sonhada. Às 14 horas buscamos 
casa da Yasamin e mais para a tarde a Fátima Burin vem fazer o relatório mensal sobre 

intercambio e quando pergunta se existe alguma coisa aqui no Brasil que incomoda a 
a escola e o pai”. Fala sobre a sujeira na escola, a utilização dos 

celulares por todos, a falta de respeito dos alunos em relação aos professores, a “cola” 
nas provas e as notas que os professores dão, a falta de educação quando vão comer e ai 
pra frente, e daí ficamos pensando ainda que ela está numa das escolas estaduais mais 
respeitadas e mais organizadas do estado, imaginem as outras e nós insistimos em 
“tapar o Sol com a peneira” sobre a questão da educação em nosso país. Conta para 
Fátima também sobre o dia que passamos na fazenda Santa Rita onde ela andou de 
cavalo e também conheceu como é o sistema de plantio da cultura da soja, andando num 

R e numa plantadeira e também sobre seu trabalho no escritório da 
oficina mecânica de meu pai. 

e trabalho e estudos começa. Kseniia já está pronta 
manhã, aguardando meu pai passar para levá-la ao trabalho e quando retorno do 

11 horas está ajudando a mãe a terminar o almoço. Vai para a escola no 
Quando termino o almoço vou deitar um pouco e fico fazendo graça 

para a Celma brigar comigo, então a Kseniia diz “ele sempre quer alguém fica brava 

 

Na madrugada a italiana Sara que estava em Ponta Porã se despede de 
vai ao trabalho logo pela manhã e 

depois vai ao centro caminhar um pouco, pois a rede estadual de ensino fez “ponte” e 
casa do Jucemar e Jaqueline para mais um 

Quando retorno do trabalho as mulheres da casa 
) estão na piscina, pois o calor 

está grande, então também aproveito um pouco e então 
Depois do almoço o sol vai embora e 

chega uma chuva que fica por um bom tempo. Hoje 
está conosco e publica 

mais uma mensagem em seu blog. Fala sobre estar por 
aqui, as dificuldades que passa no dia a dia e também a 
enorme saudade que sente da família natural. 

Igor liga via skype e nos conta as novidades da semana, 
fala com todos aqui em casa e bastante também com 

Depois de incomodarmos bastante ela diz para 
“acho que eu vou matar todos aqui em casa 

À noite vai dormir na casa da Yasamin e 

Dia de Enem no Brasil e por todos os lados os estudantes buscam boas notas 
14 horas buscamos Kseniia na 

casa da Yasamin e mais para a tarde a Fátima Burin vem fazer o relatório mensal sobre 
intercambio e quando pergunta se existe alguma coisa aqui no Brasil que incomoda a 

ala sobre a sujeira na escola, a utilização dos 
celulares por todos, a falta de respeito dos alunos em relação aos professores, a “cola” 
nas provas e as notas que os professores dão, a falta de educação quando vão comer e ai 

ndo ainda que ela está numa das escolas estaduais mais 
respeitadas e mais organizadas do estado, imaginem as outras e nós insistimos em 

” sobre a questão da educação em nosso país. Conta para 
na fazenda Santa Rita onde ela andou de 

cavalo e também conheceu como é o sistema de plantio da cultura da soja, andando num 
R e numa plantadeira e também sobre seu trabalho no escritório da 

já está pronta às 6 horas da 
la ao trabalho e quando retorno do 

11 horas está ajudando a mãe a terminar o almoço. Vai para a escola no 
ino o almoço vou deitar um pouco e fico fazendo graça 

ele sempre quer alguém fica brava 



- Porque você não fala com meu pai, ele tem muitos livros da CCCP e não lê mais, ele 
vai te dar tudos (mantido o original). 
os livros russos que adquiri em site na Rússia e foram 
Mozhga para que no futuro o Igor passe por lá e os pegue.

Conversamos sobre idéia de irmos para Machu Picchu no Pe
uma data e também alinhamos com o AFS sobre as dúvidas que temos.
para ela o meu site do Grupo Baikal onde estão todas as publicações minhas e de 
amigos, também faz massagem em minhas costas conforme seu pai explicou. 
pariu novamente me arrependo de ter pedido isso para ela.

Depois ela e a Raissa brincam de vendar os olhos e adivinhar as coisas da cozinha, 
então passando e vendo aquilo cuspo na mão e peço para ela adivinhar o que é.

07-11 – Vai para sua última 
para ver uma coceira que tem 
relação de casas na Rússia que encontrei para possível aquisição, elas estão localizadas 
em Vyborg, em Kazan, em Vor
Também mostro a conversa que tive com o Augusto Akira (rapaz que fez intercambio 
com o nosso filho Igor à Rússia em 2015
lá), ele fala para ela fazer o mini interca
então fica toda feliz. 

08-11 – Kseniia volta do trabalho no horário do almoço com dores de cabeça e não vai à 
escola. Toma remédio mas fica até o final do dia com dores. 
em russo para enviarmos a
casa na região de Vyborg. 

- Para de fazer isso com a comida. 
pão que está sobre a mesa. 

09-11 – Kseniia melhora. Vai trabalhar normalmente
almoço em casa, mas venho para levá
percebeu que só você que briga comigo, eu nunca brigo
né”.  

No final do dia, após as aulas vai com a Antonia pa
21:30 horas eu e a Raissa vamos busá
Raissa precisa para um trabalho na escola.

No caminho a Raissa diz “
diz “eu não sempre brigo com ele, mas ele sempre fazer as coisas para brigar
(mantido original). 

Porque você não fala com meu pai, ele tem muitos livros da CCCP e não lê mais, ele 
o o original). – Diz Kseniia quando estamos conversando sobre 

os livros russos que adquiri em site na Rússia e foram entregues em sua casa em 
Mozhga para que no futuro o Igor passe por lá e os pegue. 

Conversamos sobre idéia de irmos para Machu Picchu no Peru. Temos que organizar 
uma data e também alinhamos com o AFS sobre as dúvidas que temos.
para ela o meu site do Grupo Baikal onde estão todas as publicações minhas e de 
amigos, também faz massagem em minhas costas conforme seu pai explicou. 
pariu novamente me arrependo de ter pedido isso para ela. 

Depois ela e a Raissa brincam de vendar os olhos e adivinhar as coisas da cozinha, 
então passando e vendo aquilo cuspo na mão e peço para ela adivinhar o que é.

Vai para sua última aula de português na escola Fisk. Depois a levo à farmácia 
para ver uma coceira que tem no pescoço. E quando chegamos a nossa
relação de casas na Rússia que encontrei para possível aquisição, elas estão localizadas 
em Vyborg, em Kazan, em Voronezh, perto de Moscou e perto de São Petersburgo.
Também mostro a conversa que tive com o Augusto Akira (rapaz que fez intercambio 
com o nosso filho Igor à Rússia em 2015-2016 e que conheceu também a 
lá), ele fala para ela fazer o mini intercambio em Florianópolis e ir para sua casa e ela 

volta do trabalho no horário do almoço com dores de cabeça e não vai à 
escola. Toma remédio mas fica até o final do dia com dores. Ajuda-me

a uma imobiliária em São Petersburgo sobre a venda de uma 
 

Para de fazer isso com a comida. – Grita Kseniia, quando estou furando novamente um 
 

melhora. Vai trabalhar normalmente e também para a escola. Não 
almoço em casa, mas venho para levá-la à escola. No caminho digo para ela “
percebeu que só você que briga comigo, eu nunca brigo”, então responde “

No final do dia, após as aulas vai com a Antonia para a casa da Yasamin e por volta das 
21:30 horas eu e a Raissa vamos busá-la. Passamos para comprar pão sírio, 
Raissa precisa para um trabalho na escola. 

No caminho a Raissa diz “briga com ele Kseniia, pois ele está muito chato hoje
não sempre brigo com ele, mas ele sempre fazer as coisas para brigar

 

Porque você não fala com meu pai, ele tem muitos livros da CCCP e não lê mais, ele 
quando estamos conversando sobre 

entregues em sua casa em 

ru. Temos que organizar 
uma data e também alinhamos com o AFS sobre as dúvidas que temos. Depois mostro 
para ela o meu site do Grupo Baikal onde estão todas as publicações minhas e de 
amigos, também faz massagem em minhas costas conforme seu pai explicou. Puta que 

Depois ela e a Raissa brincam de vendar os olhos e adivinhar as coisas da cozinha, 
então passando e vendo aquilo cuspo na mão e peço para ela adivinhar o que é. 

Depois a levo à farmácia 
no pescoço. E quando chegamos a nossa casa mostro a 

relação de casas na Rússia que encontrei para possível aquisição, elas estão localizadas 
onezh, perto de Moscou e perto de São Petersburgo. 

Também mostro a conversa que tive com o Augusto Akira (rapaz que fez intercambio 
2016 e que conheceu também a Kseniia por 

mbio em Florianópolis e ir para sua casa e ela 

volta do trabalho no horário do almoço com dores de cabeça e não vai à 
me a montar texto 

uma imobiliária em São Petersburgo sobre a venda de uma 

, quando estou furando novamente um 

e também para a escola. Não 
la à escola. No caminho digo para ela “você já 

”, então responde “ah, é... só eu 

ra a casa da Yasamin e por volta das 
Passamos para comprar pão sírio, pois a 

, pois ele está muito chato hoje” e ela 
não sempre brigo com ele, mas ele sempre fazer as coisas para brigar” 



Depois de deixarmos a Antonia em sua nova casa (seus pais hospedeiros foram 
transferidos e hoje ela está com outra família) vamos para casa, quando chegamos 
Kseniia come a sopa que a mãe fez para nós. Enquanto isso eu
uma personagem com seu sobrenome “Bernard Nicholsky”, página 216 de O Processo 
de Kravchenko: O Comunismo no Banco dos Réus” da escritora Nina Berberova.

Ela fica brava comigo e a Raissa também porque todo dia fico escutando a música 
Faded de Alan Walker, mas também,
disponíveis na internet. 

Depois continuamos a converser e ent
muito difícil ela diz “eu não sei, eu não sei, não consigo, sou muito velho, só fala isso

11-11 – Quando chego do trabalho, Sábado 
amistoso de Rússia e Argentina tendo como fundo a reinauguração do Estádio Olimpico 
Luzhniki, ela pergunta se eu quero tererê que ela vai fazer.

Depois do almoço pega a bicicleta e 
escurecer retorna para casa, pois
à meida-noite, depois de dois saborosos churrascos

12-11 – Celma vai logo cedo para o curso da igreja que está fazendo e 
vou levá-la ao segundo dia do Enem. Então eu e 
comemos o que já estava pronto.
Rússia e o sistema de Enem, das cotas para 
estudar e também trabalhar.
pois tinha terminado a prova do Enem.

Que beleza o campo 

Depois de deixarmos a Antonia em sua nova casa (seus pais hospedeiros foram 
transferidos e hoje ela está com outra família) vamos para casa, quando chegamos 

e a sopa que a mãe fez para nós. Enquanto isso eu vou ler e encontro mais 
com seu sobrenome “Bernard Nicholsky”, página 216 de O Processo 

de Kravchenko: O Comunismo no Banco dos Réus” da escritora Nina Berberova.

Ela fica brava comigo e a Raissa também porque todo dia fico escutando a música 
Faded de Alan Walker, mas também, tem cada garota linda cantando naqueles vídeos 

Depois continuamos a converser e então quando reclamo sobre o idioma russo que tá 
eu não sei, eu não sei, não consigo, sou muito velho, só fala isso

do chego do trabalho, Sábado às dez horas da manhã para assistir ao jogo 
amistoso de Rússia e Argentina tendo como fundo a reinauguração do Estádio Olimpico 
Luzhniki, ela pergunta se eu quero tererê que ela vai fazer. 

pega a bicicleta e vai para a casa da Antonia.  Quando começa a 
, pois vamos a duas festas de aniversário. Voltamos para casa 

is de dois saborosos churrascos. 

Celma vai logo cedo para o curso da igreja que está fazendo e 
la ao segundo dia do Enem. Então eu e Kseniia almoçamos em casa sozinho e 

comemos o que já estava pronto. Conversamos muito sobre as universidades daqui e da 
e o sistema de Enem, das cotas para negros e índios e também sobre

estudar e também trabalhar. No final do dia vamos juntos buscar a Raissa na UFGD 
pois tinha terminado a prova do Enem. 

 

 

Depois de deixarmos a Antonia em sua nova casa (seus pais hospedeiros foram 
transferidos e hoje ela está com outra família) vamos para casa, quando chegamos 

vou ler e encontro mais 
com seu sobrenome “Bernard Nicholsky”, página 216 de O Processo 

de Kravchenko: O Comunismo no Banco dos Réus” da escritora Nina Berberova. 

Ela fica brava comigo e a Raissa também porque todo dia fico escutando a música 
m cada garota linda cantando naqueles vídeos 

ão quando reclamo sobre o idioma russo que tá 
eu não sei, eu não sei, não consigo, sou muito velho, só fala isso”. 

dez horas da manhã para assistir ao jogo 
amistoso de Rússia e Argentina tendo como fundo a reinauguração do Estádio Olimpico 

Quando começa a 
duas festas de aniversário. Voltamos para casa 

Celma vai logo cedo para o curso da igreja que está fazendo e quanto a Raissa 
m casa sozinho e 

Conversamos muito sobre as universidades daqui e da 
negros e índios e também sobre a questão de 

No final do dia vamos juntos buscar a Raissa na UFGD 



Depois Kseniia e Raissa e também as intercambistas Yasamin e Antonia vão juntas
demais intercambistas na festa do Japão
23 horas e Raissa nos traz um prato da culinária japonesa para saborearmos.

Na parte da tarde enquanto vamos buscar a Raissa na UFGD, 
muito ir para a Islândia em 2020, será quando fará 
camping por lá, então envio mensagem para Heidrun, nossa última intercambista que 
mora em Reykjavík dizendo que “
apaixonada pela Islândia e vai te conhecer também e fazer cam
nós hein!!!!”  

Então Heidrun responde “Oiii, kkk, ela pode ficar na minha casa. Não vou falar mal, 
vocês são gente boa” (corrigido texto).

 

 

Do lado de fora destas vidraças o sol ainda nos contempla com seus raios quentes
terras do Sheremetyevo. O avião já está na base de embarque e logo partirei para meu 
novo lar. Um lar que me acolherá por quase um ano todo, não conheço nada de lá, desta 
nova cultura e também não quero saber nada por enquanto, preciso descobrir quando
chegar. Sei que serei muito bem acolhida e isto não tenho dúvidas, mas o que 
acontecerá neste ano só os dias que chegarem poderá me responder. Então vamos viver 
um dia após o outro e apenas isso.

O microfone do salão de embarque anuncia que está libera
várias outras pessoas que ficarão em Paris vamos embarcando, um, depois outro após a 
moça da companhia aérea conferir nossos documentos.

Uma sensação então, que não sei explicar parece apertar meu coração e também, ao 
mesmo tempo, vai embora. Retorna depois, e vai embora novamente.

Vou sair do continente pela primeira vez e talvez seja isto, lembro então de minha 
família que estão ficando para trás, mas também sei que outra estará me esperando, num 
mundo diferente. 

Talvez a velha frase “o novo amedronta”, seja verdadeira, mas agora não é hora para 
pensar nisto, afinal a porta da aeronave está trancada e já estamos taxiando pela pista. 
Então eu ouvido apenas ouve a aeromoça dizendo 

e toda aquela mensagem vôo após vôo aos passageiros.

Raissa e também as intercambistas Yasamin e Antonia vão juntas
demais intercambistas na festa do Japão Fest que termina hoje. Retornam por volta das 
23 horas e Raissa nos traz um prato da culinária japonesa para saborearmos.

Na parte da tarde enquanto vamos buscar a Raissa na UFGD, Kseniia 
muito ir para a Islândia em 2020, será quando fará vinte anos de idade e daí quer fazer 
camping por lá, então envio mensagem para Heidrun, nossa última intercambista que 
mora em Reykjavík dizendo que “a Kseniia vai em 2020 para a Islândia. Ela é 
apaixonada pela Islândia e vai te conhecer também e fazer camping ai. Não fale mal de 

Oiii, kkk, ela pode ficar na minha casa. Não vou falar mal, 
” (corrigido texto). 

INDO 

Do lado de fora destas vidraças o sol ainda nos contempla com seus raios quentes
. O avião já está na base de embarque e logo partirei para meu 

novo lar. Um lar que me acolherá por quase um ano todo, não conheço nada de lá, desta 
nova cultura e também não quero saber nada por enquanto, preciso descobrir quando
chegar. Sei que serei muito bem acolhida e isto não tenho dúvidas, mas o que 
acontecerá neste ano só os dias que chegarem poderá me responder. Então vamos viver 
um dia após o outro e apenas isso. 

O microfone do salão de embarque anuncia que está liberado o embarque, então eu e 
várias outras pessoas que ficarão em Paris vamos embarcando, um, depois outro após a 
moça da companhia aérea conferir nossos documentos. 

Uma sensação então, que não sei explicar parece apertar meu coração e também, ao 
vai embora. Retorna depois, e vai embora novamente. 

Vou sair do continente pela primeira vez e talvez seja isto, lembro então de minha 
família que estão ficando para trás, mas também sei que outra estará me esperando, num 

rase “o novo amedronta”, seja verdadeira, mas agora não é hora para 
pensar nisto, afinal a porta da aeronave está trancada e já estamos taxiando pela pista. 
Então eu ouvido apenas ouve a aeromoça dizendo  

“para apertar os cintos... “  

m vôo após vôo aos passageiros. 

 

Raissa e também as intercambistas Yasamin e Antonia vão juntas com 
Retornam por volta das 

23 horas e Raissa nos traz um prato da culinária japonesa para saborearmos. 

 me diz que quer 
vinte anos de idade e daí quer fazer 

camping por lá, então envio mensagem para Heidrun, nossa última intercambista que 
vai em 2020 para a Islândia. Ela é 

ping ai. Não fale mal de 

Oiii, kkk, ela pode ficar na minha casa. Não vou falar mal, 

Do lado de fora destas vidraças o sol ainda nos contempla com seus raios quentes as 
. O avião já está na base de embarque e logo partirei para meu 

novo lar. Um lar que me acolherá por quase um ano todo, não conheço nada de lá, desta 
nova cultura e também não quero saber nada por enquanto, preciso descobrir quando lá 
chegar. Sei que serei muito bem acolhida e isto não tenho dúvidas, mas o que 
acontecerá neste ano só os dias que chegarem poderá me responder. Então vamos viver 

do o embarque, então eu e 
várias outras pessoas que ficarão em Paris vamos embarcando, um, depois outro após a 

Uma sensação então, que não sei explicar parece apertar meu coração e também, ao 

Vou sair do continente pela primeira vez e talvez seja isto, lembro então de minha 
família que estão ficando para trás, mas também sei que outra estará me esperando, num 

rase “o novo amedronta”, seja verdadeira, mas agora não é hora para 
pensar nisto, afinal a porta da aeronave está trancada e já estamos taxiando pela pista. 



Então coloco um filme qualquer e dedico minha atenção à ele, não vejo o seu final, pois 
dormi. Quando acordo, e bem a tempo, vejo a capital francesa chegando de mansinho. 
Depois de nos abraçar, pisamos no seu aeroporto busca
embarque agora para outro continente, continente tão longe, tão distante, que eu jamais 
imaginei conhecer, mas aqui estou e não vou perder esta oportunidade. Não posso mais 
voltar, seria como desistir e isto eu não vou fazer.

Vou conhecer novas terras. Vou sim.

E então, pouco depois, nova aeromoça dizendo

    

E o avião vai mansinho pela pista até que o comandante dá a ordem e corremos como 
loucos para pegarmos velocidade
e subimos ainda mais. 

A tristeza vai ficando para trás, desaparece de mansinho. Adeus Europa, ano que vem 
eu volto e volto ainda mais madura, conhecendo um novo mundo, conhecendo uma 
nova família, conhecendo uma nova cultura e sei que isto me fará muito bem.

Adeus por enquanto. 

13-11 – Por volta das 19 horas tem em casa encontro de novena da igreja católica e 
Kseniia participa da reunião.
no dia anterior sobre o Misha, um menino russo de 4 anos que já é um fenômeno no 
xadrez. 

14-11 – Mesmo tendo terminado as aulas de português na escola de idiomas Fisk falo 
para Kseniia sair às 17 horas do Presidente Vargas, assim quando saio do trabalho passo 
por lá e já a trago para casa.

15-11 – Logo pela manhã, cedo mesmo, cinco horas eu e a Celma vamos caminhar, 
aproveitando o feriado da Proclamação da República, desta vez 
quando chegamos está comendo aquela salada de frutas. Depois a Celma va
num encontro de estudo e eu vou ensinar as meninas a dirigir.
Douradão com elas e cada uma dirige um pouco, explico o básico para elas e como é um 
carro automático fica muito fácil. Então enviamos fotos e a mensagem “
учимся водить автоматику
Oleg (pai Kseniia). Depois que cada uma dirige um pouco por lá vou também a um 
loteamento fora da cidade para dirigirem mais um pouco, quando estamos voltando para 
casa envio as fotos delas dirigindo para a Fátima e também para a Marli (ambas do 
AFS) e a Fátima responde “
que vai dar. Você vai ser expulso do AFS, pode deixar comigo
Kseniia de motorista, trazendo a Raissa de uma balada? E você coloca essa foto, essa 
sim vai dar um B.O” (se referindo a foto que a 

Então coloco um filme qualquer e dedico minha atenção à ele, não vejo o seu final, pois 
dormi. Quando acordo, e bem a tempo, vejo a capital francesa chegando de mansinho. 
Depois de nos abraçar, pisamos no seu aeroporto buscando novo portão para embarque, 
embarque agora para outro continente, continente tão longe, tão distante, que eu jamais 
imaginei conhecer, mas aqui estou e não vou perder esta oportunidade. Não posso mais 
voltar, seria como desistir e isto eu não vou fazer. 

Vou conhecer novas terras. Vou sim. 

E então, pouco depois, nova aeromoça dizendo 

“senhores passageiros reduziremos as luzes da cabine...”

E o avião vai mansinho pela pista até que o comandante dá a ordem e corremos como 
loucos para pegarmos velocidade e superar a resistência do ar, então subimos, subimos, 

A tristeza vai ficando para trás, desaparece de mansinho. Adeus Europa, ano que vem 
eu volto e volto ainda mais madura, conhecendo um novo mundo, conhecendo uma 

hecendo uma nova cultura e sei que isto me fará muito bem.

Por volta das 19 horas tem em casa encontro de novena da igreja católica e 
participa da reunião. Depois assistimos a reportagem que passou no Fantástico 
nterior sobre o Misha, um menino russo de 4 anos que já é um fenômeno no 

Mesmo tendo terminado as aulas de português na escola de idiomas Fisk falo 
17 horas do Presidente Vargas, assim quando saio do trabalho passo 

lá e já a trago para casa. 

Logo pela manhã, cedo mesmo, cinco horas eu e a Celma vamos caminhar, 
aproveitando o feriado da Proclamação da República, desta vez Kseniia
quando chegamos está comendo aquela salada de frutas. Depois a Celma va

um encontro de estudo e eu vou ensinar as meninas a dirigir. Vou até o Estádio do 
Douradão com elas e cada uma dirige um pouco, explico o básico para elas e como é um 
carro automático fica muito fácil. Então enviamos fotos e a mensagem “

автоматику” (papai nós aprendemos a dirigir automático), para o Sr. 
). Depois que cada uma dirige um pouco por lá vou também a um 

loteamento fora da cidade para dirigirem mais um pouco, quando estamos voltando para 
envio as fotos delas dirigindo para a Fátima e também para a Marli (ambas do 

AFS) e a Fátima responde “vou enviar essas fotos no relatório desse mês, vamos ver o 
que vai dar. Você vai ser expulso do AFS, pode deixar comigo”, e a Marli diz “

e motorista, trazendo a Raissa de uma balada? E você coloca essa foto, essa 
(se referindo a foto que a Kseniia está de motorista e a Raissa ao 

 

Então coloco um filme qualquer e dedico minha atenção à ele, não vejo o seu final, pois 
dormi. Quando acordo, e bem a tempo, vejo a capital francesa chegando de mansinho. 

ndo novo portão para embarque, 
embarque agora para outro continente, continente tão longe, tão distante, que eu jamais 
imaginei conhecer, mas aqui estou e não vou perder esta oportunidade. Não posso mais 

“senhores passageiros reduziremos as luzes da cabine...” 

E o avião vai mansinho pela pista até que o comandante dá a ordem e corremos como 
e superar a resistência do ar, então subimos, subimos, 

A tristeza vai ficando para trás, desaparece de mansinho. Adeus Europa, ano que vem 
eu volto e volto ainda mais madura, conhecendo um novo mundo, conhecendo uma 

hecendo uma nova cultura e sei que isto me fará muito bem. 

Por volta das 19 horas tem em casa encontro de novena da igreja católica e 
Depois assistimos a reportagem que passou no Fantástico 

nterior sobre o Misha, um menino russo de 4 anos que já é um fenômeno no 

Mesmo tendo terminado as aulas de português na escola de idiomas Fisk falo 
17 horas do Presidente Vargas, assim quando saio do trabalho passo 

Logo pela manhã, cedo mesmo, cinco horas eu e a Celma vamos caminhar, 
Kseniia não vai e 

quando chegamos está comendo aquela salada de frutas. Depois a Celma vai para igreja 
Vou até o Estádio do 

Douradão com elas e cada uma dirige um pouco, explico o básico para elas e como é um 
carro automático fica muito fácil. Então enviamos fotos e a mensagem “папа мы 

” (papai nós aprendemos a dirigir automático), para o Sr. 
). Depois que cada uma dirige um pouco por lá vou também a um 

loteamento fora da cidade para dirigirem mais um pouco, quando estamos voltando para 
envio as fotos delas dirigindo para a Fátima e também para a Marli (ambas do 

vou enviar essas fotos no relatório desse mês, vamos ver o 
”, e a Marli diz “Uai, a 

e motorista, trazendo a Raissa de uma balada? E você coloca essa foto, essa 
está de motorista e a Raissa ao 



lado do passageiro. Kseniia
posso eu dirigir”. Voltamos e passamos na casa do Adailton para tomar um tererê e 
tiramos sarro dela também. Depois vamos almoçar na casa de minha sogra, e um 
delicioso franguinho nos espera.

Ficamos aguardando ligação do Igor, que está estudando na Rússia, mas
voltamos para casa. Vou levar Raissa e 
escola, no Condomínio Ecoville, no caminho ela diz “
essa família pra mim, é tudo louco”.
aproveitamos para jantar no Tabinha Restaurante.

16-11 – Dia normal. Faz muito calor e no período da tarde uma ventania assola a cidade. 
À noite as meninas fazem a janta, mas cai a energia e ficamos no escuro.
ficamos todos na mesa jantando 
damos gritos e mais gritos. “
casa dela”, diz Kseniia. Elas também inventam de começar a tocar um teclado e 
paciência, nem mesmo os cachorros estavam agüentando, tanto que vou reproduzir 
abaixo o que eles disseram:

Kseniia então fica toda hora dizendo, “eu falei, não pode aqui, não 
Voltamos e passamos na casa do Adailton para tomar um tererê e 

tiramos sarro dela também. Depois vamos almoçar na casa de minha sogra, e um 
delicioso franguinho nos espera. 

Ficamos aguardando ligação do Igor, que está estudando na Rússia, mas
voltamos para casa. Vou levar Raissa e Kseniia na casa da Lorraine, sua amiga de 
escola, no Condomínio Ecoville, no caminho ela diz “não sei por que 
essa família pra mim, é tudo louco”. Vamos buscar as meninas por volta das 20 ho
aproveitamos para jantar no Tabinha Restaurante. Quando vão dormir dormem juntas.

muito calor e no período da tarde uma ventania assola a cidade. 
noite as meninas fazem a janta, mas cai a energia e ficamos no escuro.

ficamos todos na mesa jantando a luz de velas. Quando a energia retorna
damos gritos e mais gritos. “Mãe a Fátima disse que tem um quarto pra nós duas na 

Elas também inventam de começar a tocar um teclado e 
paciência, nem mesmo os cachorros estavam agüentando, tanto que vou reproduzir 
abaixo o que eles disseram: 

- Soneca vamos sair daqui! – Grita Billy (Lhasa apso)

- Acho que é melhor mesmo. Vamos correr no quintal, 
aqui não consigo nem descansar. – Resp
cachorro, Soneca (vira-lata). 

- É eu sei esse barulho infernal não pára. 

- É a música da Raissa naquele teclado que ela inventou 
agora. Ela acha que é boa, mas não sabe tocar e nós é 
que “pagamos o pato”.  

- É verdade, concordo. 

- Vamos então, deixa ela ai com esse barulho. Depois 
voltamos. 

 

 

eu falei, não pode aqui, não 
Voltamos e passamos na casa do Adailton para tomar um tererê e 

tiramos sarro dela também. Depois vamos almoçar na casa de minha sogra, e um 

Ficamos aguardando ligação do Igor, que está estudando na Rússia, mas não liga e 
na casa da Lorraine, sua amiga de 

 o AFS escolheu 
Vamos buscar as meninas por volta das 20 horas e 

Quando vão dormir dormem juntas. 

muito calor e no período da tarde uma ventania assola a cidade. 
noite as meninas fazem a janta, mas cai a energia e ficamos no escuro. E então 

luz de velas. Quando a energia retorna, eu e a Raissa 
Mãe a Fátima disse que tem um quarto pra nós duas na 

Elas também inventam de começar a tocar um teclado e haja 
paciência, nem mesmo os cachorros estavam agüentando, tanto que vou reproduzir 

Grita Billy (Lhasa apso) 

Acho que é melhor mesmo. Vamos correr no quintal, 
Responde o outro 

 

É a música da Raissa naquele teclado que ela inventou 
agora. Ela acha que é boa, mas não sabe tocar e nós é 

deixa ela ai com esse barulho. Depois 



17-11 – Quando estou levando
pergunta se aqui também tem a sexta
eles escrevem assim (se referindo a estar em inglês) e explico que os brasileiros adoram 
escrever as coisas em inglês. Ela então se admira e diz que “
seja na Rússia praticamente todos os títulos em inglês são traduzidos para o rus
Desce para casa com a Antonia e então vou levá
dormirá.  Antes, porém, o Igor liga via skype e conversa conosco e com a 
também, junto com ele estão amigas do Vietnam e também do Tadjiquistão e ele pede 
para elas falarem para mim “gordo” e elas falam sem saber, depois ele explica para as 
meninas. 

Também o Pieter-Jan (nosso primeiro filho estrangeiro) envia whatsapp perguntando 
ai ainda tá gordo?” 

18-11 – Passa por volta das onze horas na casa da Yasamin para buscar a 
conta que teve a festa do “Chá bar” na casa dela, pois seu irmão vai se casar e na festa 
Kseniia falou com várias pessoas inclusive com um rapaz que trabalha comigo na 
Comid. Vamos após o almoço no Clube Indaiá fazer a carteirinha para ela pode
freqüentar o clube e aproveito para mostrar as dependências para ela, 
bonito, é muito grande aqui
Jucemar e Jaqueline tomar um tererê, aproveitamos também para comer panetone, 
cheetos, pizza e refrigerante.

Billy e Soneca 

Quando estou levando-a a escola vê numa loja escrito “Black
pergunta se aqui também tem a sexta-feira de descontos e digo que sim, mas 
eles escrevem assim (se referindo a estar em inglês) e explico que os brasileiros adoram 
escrever as coisas em inglês. Ela então se admira e diz que “nós traduzimos tudo
seja na Rússia praticamente todos os títulos em inglês são traduzidos para o rus
Desce para casa com a Antonia e então vou levá-las para a casa da Yasamin, onde 
dormirá.  Antes, porém, o Igor liga via skype e conversa conosco e com a 
também, junto com ele estão amigas do Vietnam e também do Tadjiquistão e ele pede 

falarem para mim “gordo” e elas falam sem saber, depois ele explica para as 

“Ola! A mae da Antonia não podi nos levar. Mas podemos 
fazer assim. Nos com Antonia vamos voltar na nossa casa 
e depois vc podi nos levar e nos vamos ficar lá de noite ou
pais da Yasmine vão nos traser, podemos fazer assim?” 
(mantido original). 

Jan (nosso primeiro filho estrangeiro) envia whatsapp perguntando 

Passa por volta das onze horas na casa da Yasamin para buscar a 
conta que teve a festa do “Chá bar” na casa dela, pois seu irmão vai se casar e na festa 

falou com várias pessoas inclusive com um rapaz que trabalha comigo na 
Comid. Vamos após o almoço no Clube Indaiá fazer a carteirinha para ela pode
freqüentar o clube e aproveito para mostrar as dependências para ela, 
bonito, é muito grande aqui” e então, como já estamos por perto, vamos 
Jucemar e Jaqueline tomar um tererê, aproveitamos também para comer panetone, 

e refrigerante. À noite vamos à igreja e Kseniia diz “nossa gostei muito, 

 

 

 Friday” e então 
feira de descontos e digo que sim, mas por que 

eles escrevem assim (se referindo a estar em inglês) e explico que os brasileiros adoram 
nós traduzimos tudo”, ou 

seja na Rússia praticamente todos os títulos em inglês são traduzidos para o russo. 
las para a casa da Yasamin, onde 

dormirá.  Antes, porém, o Igor liga via skype e conversa conosco e com a Kseniia 
também, junto com ele estão amigas do Vietnam e também do Tadjiquistão e ele pede 

falarem para mim “gordo” e elas falam sem saber, depois ele explica para as 

Ola! A mae da Antonia não podi nos levar. Mas podemos 
fazer assim. Nos com Antonia vamos voltar na nossa casa 
e depois vc podi nos levar e nos vamos ficar lá de noite ou 
pais da Yasmine vão nos traser, podemos fazer assim?” 

Jan (nosso primeiro filho estrangeiro) envia whatsapp perguntando “e 

Passa por volta das onze horas na casa da Yasamin para buscar a Kseniia ela 
conta que teve a festa do “Chá bar” na casa dela, pois seu irmão vai se casar e na festa 

falou com várias pessoas inclusive com um rapaz que trabalha comigo na 
Comid. Vamos após o almoço no Clube Indaiá fazer a carteirinha para ela poder 
freqüentar o clube e aproveito para mostrar as dependências para ela, “nossa que 

mo já estamos por perto, vamos a casa do 
Jucemar e Jaqueline tomar um tererê, aproveitamos também para comer panetone, 

nossa gostei muito, 



minha primeira missa, na Rússia é muito diferente”
no Restaurante Chinesinho. Voltamos para casa e daí a avó Hermínia vem nos visitar, 
enquanto a Raissa está comendo um arroz duro que ela mesma fez (não quis ir conosco 
no chinesinho). 

19-11 – Logo pela manhã vou ao quarto da Raissa e fico batendo com a mão na porta e 
a Raissa começa a ficar preocupada e chama pelo Soneca, depois mais preocupada ainda 
e grita “mãe, mãe!” e ninguém responde, daí saio correndo como se nada tivesse 
acontecido e a Raissa vai até a Celma dizer que tinha barulhos e uma mão batia na porta 
do quarto dela e não era ninguém. Depois vamos almoçar na minha sogra, Dona Geruza, 
pois é seu aniversário e as pessoas conhecem a 
“quero tirar uma foto com você
sogra para jantarmos também. Quando lá chegamos tem um filhote de cachorro 
branquinho e a Kseniia fica com ele no colo fazendo carinho. Quando estamos jantando 
estrago uma pimenta ornamental que tinha na mesa e jogo no prato da 
“p” da vida comigo, pois
estamos vindo embora piso no coco do cachorro e então tento esfregar na russa e ela 
fica correndo de mim e dizendo 

20-11 – Acorda cedo novamente e vai
tarde, pois também estou em Maracaju e depois em Rio Brilhante atendendo clientes. 
Quando chego do serviço tem comida russa que ela fez e me diz “
pra você e você nem aqui tava, não vou co
organizando a mesa, geladeira, fogão e fazendo comida russa para nós e em especial 
para a mãe (sem lactose).
brasileiras para ela e conversamos sobre os lugares
Brasil, então faço uma autorização para muitos lugares e até mesmo para 
pariu” que daí já está tudo autorizado.
coisas, como matar aula, fazer café na oficina onde tr
até tarde... só aprendi coisa ruim”

minha primeira missa, na Rússia é muito diferente” e daí vamos comer frango xadrez 
no Restaurante Chinesinho. Voltamos para casa e daí a avó Hermínia vem nos visitar, 

ssa está comendo um arroz duro que ela mesma fez (não quis ir conosco 

Logo pela manhã vou ao quarto da Raissa e fico batendo com a mão na porta e 
a Raissa começa a ficar preocupada e chama pelo Soneca, depois mais preocupada ainda 

!” e ninguém responde, daí saio correndo como se nada tivesse 
acontecido e a Raissa vai até a Celma dizer que tinha barulhos e uma mão batia na porta 
do quarto dela e não era ninguém. Depois vamos almoçar na minha sogra, Dona Geruza, 

seu aniversário e as pessoas conhecem a Kseniia e dizem “nossa ela é bonita
“quero tirar uma foto com você”. Voltamos para casa e à noite voltamos em minha 
sogra para jantarmos também. Quando lá chegamos tem um filhote de cachorro 

fica com ele no colo fazendo carinho. Quando estamos jantando 
estrago uma pimenta ornamental que tinha na mesa e jogo no prato da 

, pois estraguei a decoração da mesa da minha sogra. Quando 
estamos vindo embora piso no coco do cachorro e então tento esfregar na russa e ela 
fica correndo de mim e dizendo “quero ir embora daqui”. 

Dona Geruza estava feliz 

Acorda cedo novamente e vai para o trabalho. Não vai à escola no período da 
tarde, pois também estou em Maracaju e depois em Rio Brilhante atendendo clientes. 
Quando chego do serviço tem comida russa que ela fez e me diz “eu fiz comida russa 
pra você e você nem aqui tava, não vou conversar contigo”. Arruma toda a cozinha, 
organizando a mesa, geladeira, fogão e fazendo comida russa para nós e em especial 
para a mãe (sem lactose). Depois eu e a Raissa mostramos fotos de várias cidades 
brasileiras para ela e conversamos sobre os lugares que ela quer conhecer aqui no 
Brasil, então faço uma autorização para muitos lugares e até mesmo para 

que daí já está tudo autorizado. Ela diz “aqui no Brasil eu aprendi um monte de 
coisas, como matar aula, fazer café na oficina onde trabalho, aprendi língua, dormir 
até tarde... só aprendi coisa ruim”. 

 

e daí vamos comer frango xadrez 
no Restaurante Chinesinho. Voltamos para casa e daí a avó Hermínia vem nos visitar, 

ssa está comendo um arroz duro que ela mesma fez (não quis ir conosco 

Logo pela manhã vou ao quarto da Raissa e fico batendo com a mão na porta e 
a Raissa começa a ficar preocupada e chama pelo Soneca, depois mais preocupada ainda 

!” e ninguém responde, daí saio correndo como se nada tivesse 
acontecido e a Raissa vai até a Celma dizer que tinha barulhos e uma mão batia na porta 
do quarto dela e não era ninguém. Depois vamos almoçar na minha sogra, Dona Geruza, 

“nossa ela é bonita”, 
”. Voltamos para casa e à noite voltamos em minha 

sogra para jantarmos também. Quando lá chegamos tem um filhote de cachorro 
fica com ele no colo fazendo carinho. Quando estamos jantando 

estrago uma pimenta ornamental que tinha na mesa e jogo no prato da Kseniia, ela fica 
estraguei a decoração da mesa da minha sogra. Quando 

estamos vindo embora piso no coco do cachorro e então tento esfregar na russa e ela 

 

para o trabalho. Não vai à escola no período da 
tarde, pois também estou em Maracaju e depois em Rio Brilhante atendendo clientes. 

eu fiz comida russa 
Arruma toda a cozinha, 

organizando a mesa, geladeira, fogão e fazendo comida russa para nós e em especial 
Depois eu e a Raissa mostramos fotos de várias cidades 

que ela quer conhecer aqui no 
Brasil, então faço uma autorização para muitos lugares e até mesmo para “puta que o 

aqui no Brasil eu aprendi um monte de 
abalho, aprendi língua, dormir 



“Na escola os professores aqui são muito bons e ainda os alunos falam mal, cada bosta 
que tem o professor tem que explicar tudo e muitas vezes e os alunos pergunta de novo 
e eles ensinam de novo, nossa é muita coisa e ainda eles falam mal. Eu to vendo coisas 
de física aqui agora que já vi há dois anos atrás na Rússia
no Brasil.  

- Pai, quer saber o sonho que tive? 

- Sim, diga. – Respondo. 

- Eu tive um sonho que era montar um restaurante na França e também ajudar na África.

- Fale com a mãe ela também quer montar um restaurante de comida sem lactose e sem 
glúten por aqui, acho que é interessante.

21-11 – Encontro Kseniia apenas pela manhazinha e rapidamente no final do dia.

22-11 - Acordo e estou saindo para o trabalho, mas ao contrário das demais manhãs não 
vejo Kseniia, nem luz acesa em seu quarto. Incrível; ela perdeu a hora. Então bato na 
porta de seu quarto e ela diz
acordei. O celular morreu”

- Tá virando brasileira já. –

Depois de retornar da escola no final do dia, vai para casa da vizinha e junto com as 
amigas fazem doces e aprende danças brasile
danças para a Raissa. E depois, quando já estamos quase indo dormir ela e a Raissa 
andam pela casa abraçadas dizendo que uma estava com saudades da outra. E só 
termina isso quando a Celma dá uma bronca nelas.

23-11 – Ao contrário do dia anterior que só acordou porque fui chamar, as 
manhã já estava na cozinha comendo 
é ruim pra cacete (desculpe a expressão). Ele é feito com leite ou água e pode ser cereal 
de aveia, ou arroz mesmo ou painço, mas de qualquer forma continua sendo ruim e toda 
vez que digo isto ela fica brava comigo.

O dia transcorre normal e come sopa no almoço. No final do dia recebo R$400,00 
(quatrocentos reais) que passo para 
escritório de meu pai durante um mês e quando entrego o dinheiro para ela me diz “
isso, tudo pra mim, é muito, só pra mim fazer café?”

- Sim. – Respondo. 

- É muito, nossa que legal. 

- Se acha que é muito agradece o Horácio e o Adailton.

“Na escola os professores aqui são muito bons e ainda os alunos falam mal, cada bosta 
que tem o professor tem que explicar tudo e muitas vezes e os alunos pergunta de novo 

e novo, nossa é muita coisa e ainda eles falam mal. Eu to vendo coisas 
de física aqui agora que já vi há dois anos atrás na Rússia”, diz Kseniia

Pai, quer saber o sonho que tive? – Diz Kseniia. 

e um sonho que era montar um restaurante na França e também ajudar na África.

Fale com a mãe ela também quer montar um restaurante de comida sem lactose e sem 
glúten por aqui, acho que é interessante. 

apenas pela manhazinha e rapidamente no final do dia.

Acordo e estou saindo para o trabalho, mas ao contrário das demais manhãs não 
, nem luz acesa em seu quarto. Incrível; ela perdeu a hora. Então bato na 

porta de seu quarto e ela diz “nossa não acredito já é essa hora, desculpe, eu não 
acordei. O celular morreu”. 

– Digo para ela. 

Depois de retornar da escola no final do dia, vai para casa da vizinha e junto com as 
doces e aprende danças brasileiras. Quando volta mostra os vídeos de 

danças para a Raissa. E depois, quando já estamos quase indo dormir ela e a Raissa 
andam pela casa abraçadas dizendo que uma estava com saudades da outra. E só 
termina isso quando a Celma dá uma bronca nelas. 

Ao contrário do dia anterior que só acordou porque fui chamar, as 
manhã já estava na cozinha comendo kasha, uma comida russa que parece um mingau e 
é ruim pra cacete (desculpe a expressão). Ele é feito com leite ou água e pode ser cereal 

ia, ou arroz mesmo ou painço, mas de qualquer forma continua sendo ruim e toda 
vez que digo isto ela fica brava comigo. 

O dia transcorre normal e come sopa no almoço. No final do dia recebo R$400,00 
(quatrocentos reais) que passo para Kseniia; este valor é referente ao seu trabalho no 
escritório de meu pai durante um mês e quando entrego o dinheiro para ela me diz “
isso, tudo pra mim, é muito, só pra mim fazer café?”(mantido o original).

É muito, nossa que legal. – Diz Kseniia. 

e acha que é muito agradece o Horácio e o Adailton. 

 

“Na escola os professores aqui são muito bons e ainda os alunos falam mal, cada bosta 
que tem o professor tem que explicar tudo e muitas vezes e os alunos pergunta de novo 

e novo, nossa é muita coisa e ainda eles falam mal. Eu to vendo coisas 
Kseniia sobre o ensino 

e um sonho que era montar um restaurante na França e também ajudar na África. 

Fale com a mãe ela também quer montar um restaurante de comida sem lactose e sem 

apenas pela manhazinha e rapidamente no final do dia. 

Acordo e estou saindo para o trabalho, mas ao contrário das demais manhãs não 
, nem luz acesa em seu quarto. Incrível; ela perdeu a hora. Então bato na 

“nossa não acredito já é essa hora, desculpe, eu não 

Depois de retornar da escola no final do dia, vai para casa da vizinha e junto com as 
iras. Quando volta mostra os vídeos de 

danças para a Raissa. E depois, quando já estamos quase indo dormir ela e a Raissa 
andam pela casa abraçadas dizendo que uma estava com saudades da outra. E só 

Ao contrário do dia anterior que só acordou porque fui chamar, as 05h50min da 
, uma comida russa que parece um mingau e 

é ruim pra cacete (desculpe a expressão). Ele é feito com leite ou água e pode ser cereal 
ia, ou arroz mesmo ou painço, mas de qualquer forma continua sendo ruim e toda 

O dia transcorre normal e come sopa no almoço. No final do dia recebo R$400,00 
referente ao seu trabalho no 

escritório de meu pai durante um mês e quando entrego o dinheiro para ela me diz “tudo 
(mantido o original). 



Mais a noite assistimos 
Spacewalker em inglês) filme de Dmitry Kiselyov que apresenta um capítulo da história 
soviética da corrida espacial. 

 ..... e quando a Raissa chega no escritório para assistir 
Kseniia diz “cala a boca Raissa

24-11 – Kseniia dá risada quando Celma fica brava comigo pois eu queria tomar um 
tererê depois de comer quatro ovos cozidos e de tomar um copo de suco de 

Depois de assistirmos filme e 
e ela. A mãe não quis e a Raissa foi numa festa das suas

25-11 – Sábado, ajuda no almoço e depois haverá visita ao Lar do Idoso juntamente 
com demais intercambistas. Quando está fazendo a sa
da cozinha e me diz “sai daqui”,
faca que corta, tem que colocar aqui e assim vai.

- Será que eles vão estar lá? 

- Quem? 

- Os velhos? Ahahahahahah.

As 14:30 horas vou levá-la então ao Lar do Idoso e no caminho vou contando sobre a 
Escola Menodora que fica em frente ao lar e sobre quando conheci a Celma por lá.
Quando chego ao local não paro e 
por mais três quadras quando retorno ao local.
no Lar do Idoso até o final da tarde.

 o filme Время первых (Primeira Vez em português e 
filme de Dmitry Kiselyov que apresenta um capítulo da história 

soviética da corrida espacial.  

“Anos 60. No alto da Guerra Fria. As duas superpotências, 

a União Soviética e os Estados Unidos estão lutando pela 

supremacia na Corrida Espacial. Enquanto a União 

Soviética está na dianteira – uma pessoa faz uma 

caminhada espacial. Em duas semanas as naves 

explodem antes da ignição. Hora de identificar nenhuma 

razão. E deixando um risco grande pois nós não podemos 

perder a liderança. Um piloto militar experiente, Pavel 

Belyaev e seu parceiro, Alexei Leonov, cheios de sonhos 

intensos de heroísmo, - duas pessoas que estão prontas 

para dar um passo para o desconhecido. Mas nenhum deles 

poderia imaginar tudo o que poderiam encontrar durante o 

vôo. Nessa missão, tudo pode dar errado” (Wikipédia).

..... e quando a Raissa chega no escritório para assistir também fica conversando e 
cala a boca Raissa”. 

dá risada quando Celma fica brava comigo pois eu queria tomar um 
tererê depois de comer quatro ovos cozidos e de tomar um copo de suco de 

Depois de assistirmos filme e Kseniia estudar ela faz suco de laranja com limão para eu 
uis e a Raissa foi numa festa das suas amigas. 

Sábado, ajuda no almoço e depois haverá visita ao Lar do Idoso juntamente 
com demais intercambistas. Quando está fazendo a salada, aponta com o dedo para fora 

“sai daqui”, pois já estou incomodando, falando não é com essa 
faca que corta, tem que colocar aqui e assim vai. 

Será que eles vão estar lá? – pergunto para Kseniia? 

Os velhos? Ahahahahahah. - Então ela faz uma cara, sabe aquela cara de brava dela.

la então ao Lar do Idoso e no caminho vou contando sobre a 
Escola Menodora que fica em frente ao lar e sobre quando conheci a Celma por lá.
Quando chego ao local não paro e continuo dirigindo, Kseniia diz “era aqui
por mais três quadras quando retorno ao local. As garotas e garotos intercambistas ficam 
no Lar do Idoso até o final da tarde. 

 

em português e 
filme de Dmitry Kiselyov que apresenta um capítulo da história 

nos 60. No alto da Guerra Fria. As duas superpotências, 

a União Soviética e os Estados Unidos estão lutando pela 

supremacia na Corrida Espacial. Enquanto a União 

uma pessoa faz uma 

caminhada espacial. Em duas semanas as naves de teste 

explodem antes da ignição. Hora de identificar nenhuma 

razão. E deixando um risco grande pois nós não podemos 

perder a liderança. Um piloto militar experiente, Pavel 

Belyaev e seu parceiro, Alexei Leonov, cheios de sonhos 

uas pessoas que estão prontas 

para dar um passo para o desconhecido. Mas nenhum deles 

poderia imaginar tudo o que poderiam encontrar durante o 

. Nessa missão, tudo pode dar errado” (Wikipédia). 

também fica conversando e 

dá risada quando Celma fica brava comigo pois eu queria tomar um 
tererê depois de comer quatro ovos cozidos e de tomar um copo de suco de inhame. 

estudar ela faz suco de laranja com limão para eu 

Sábado, ajuda no almoço e depois haverá visita ao Lar do Idoso juntamente 
lada, aponta com o dedo para fora 

pois já estou incomodando, falando não é com essa 

Então ela faz uma cara, sabe aquela cara de brava dela. 

la então ao Lar do Idoso e no caminho vou contando sobre a 
Escola Menodora que fica em frente ao lar e sobre quando conheci a Celma por lá. 

era aqui” e continuo 
As garotas e garotos intercambistas ficam 



Kseniia então vai para a casa da Antonia, onde vão fazer máscaras
mulheres) e uma festinha apenas de meninas.

26-11 – Vamos logo cedo ao Paraguai fazer umas comprinhas básicas e compro várias 
miniaturas de Kombi e fusca para 
mesmo, para a Raissa, para a Celma e também para o Jucemar.

Ia esquecendo esse carrinho do Batman ai (o primeiro em suas histórias na TV, é meu e 
não tem para ninguém). 

Quando ela chega ao final do dia, vindo caminhando da 
escola Imaculada) até aqui, entrego uma Kombi para ela 
depois entrego o fusca “não é pra mim isso também
diz “nossa que legal tudo isso pra mim
mães (dia das mães na Rússia) para a Celma.

Assistindo vídeos de músicas no youtube encontro no site 
https://www.youtube.com/watch?v=XPmBnnon0Ek

muito com a Valentina Veronese e com a 
idêntica mesmo, a que parece com a 

Kseniia e Antonia no Lar do Idoso 

então vai para a casa da Antonia, onde vão fazer máscaras 
e uma festinha apenas de meninas. 

Vamos logo cedo ao Paraguai fazer umas comprinhas básicas e compro várias 
miniaturas de Kombi e fusca para Kseniia, mas dou apenas três outras reparto para eu 
mesmo, para a Raissa, para a Celma e também para o Jucemar. 

Ia esquecendo esse carrinho do Batman ai (o primeiro em suas histórias na TV, é meu e 

final do dia, vindo caminhando da casa da Antonia (que é perto da 
escola Imaculada) até aqui, entrego uma Kombi para ela “é para mim isso. Obrigada

não é pra mim isso também”, e depois outra Kombi, então ela 
nossa que legal tudo isso pra mim?”. Aproveita então e dá os parabéns pelo dia das 

mães (dia das mães na Rússia) para a Celma. 

Assistindo vídeos de músicas no youtube encontro no site 
https://www.youtube.com/watch?v=XPmBnnon0Ek duas dançarias fantásticas que parecem 
muito com a Valentina Veronese e com a Kseniia (a que parece com a Valentina é 
idêntica mesmo, a que parece com a Kseniia nem tanto, mas vale a brincadeira).

 

 

 (essas coisas de 

Vamos logo cedo ao Paraguai fazer umas comprinhas básicas e compro várias 
as três outras reparto para eu 

 

Ia esquecendo esse carrinho do Batman ai (o primeiro em suas histórias na TV, é meu e 

casa da Antonia (que é perto da 
“é para mim isso. Obrigada”, 

”, e depois outra Kombi, então ela 
o e dá os parabéns pelo dia das 

Assistindo vídeos de músicas no youtube encontro no site 
duas dançarias fantásticas que parecem 

(a que parece com a Valentina é 
nem tanto, mas vale a brincadeira). 



Valentina Veronese e 

 

 

Ainda há esperança, acredito que seja a frase ideal para iniciar este texto que promete 
ser breve, mas não tão breve como gostaria
todos aqueles que buscam um mundo melhor. Um mundo 
conviver em harmonia, onde seres humanos saibam que integrando forças se vai mais 
longe, onde todos possam ganhar e se amar independente de fronteiras físicas criadas 
pela política de um mundo neolítico.

Ainda há esperança reflete a colabor
continentes tentam ano após ano, realizar. Criar um novo relacionamento, apenas um. 
Simples como deveria ser a vida. Amor.

Amor entre famílias que jamais imaginariam se conhecer em continentes distantes, 
léguas e léguas, quilômetros após quilômetros.

“Vá meu filho e que seja feliz
mundo para enviar seu filho quer seja por poucos dias ou um ano, nesta jornada de 
conhecimento e torcendo para que do outro lado 
menino seja uma família de princípios.

Para aqueles que recebem este menino vindo de “outro mundo” também é uma 
ansiedade sem igual, como ele será, o que gosta, nossa muitas são as perguntas que 
surgem e que ficam à espera de respostas, as quais só serão sanadas ao longo da jornada 
que ambos decidiram realizar.

 

Valentina Veronese e Kseniia Nikolskaia dançando suffle dance 

AINDA HÁ ESPERANÇA 

Ainda há esperança, acredito que seja a frase ideal para iniciar este texto que promete 
, mas não tão breve como gostaria, mas tentar refletir e dar um alerta para 

todos aqueles que buscam um mundo melhor. Um mundo onde culturas possam 
conviver em harmonia, onde seres humanos saibam que integrando forças se vai mais 
longe, onde todos possam ganhar e se amar independente de fronteiras físicas criadas 
pela política de um mundo neolítico. 

Ainda há esperança reflete a colaboração que famílias distantes, quer de países ou 
continentes tentam ano após ano, realizar. Criar um novo relacionamento, apenas um. 
Simples como deveria ser a vida. Amor. 

Amor entre famílias que jamais imaginariam se conhecer em continentes distantes, 
s e léguas, quilômetros após quilômetros. 

Vá meu filho e que seja feliz”, é a expressão utilizada por muitos pais ao redor do 
mundo para enviar seu filho quer seja por poucos dias ou um ano, nesta jornada de 
conhecimento e torcendo para que do outro lado do mundo, a família que receberá este 
menino seja uma família de princípios. 

Para aqueles que recebem este menino vindo de “outro mundo” também é uma 
ansiedade sem igual, como ele será, o que gosta, nossa muitas são as perguntas que 

pera de respostas, as quais só serão sanadas ao longo da jornada 
que ambos decidiram realizar. 

 

Ainda há esperança, acredito que seja a frase ideal para iniciar este texto que promete 
, mas tentar refletir e dar um alerta para 

culturas possam 
conviver em harmonia, onde seres humanos saibam que integrando forças se vai mais 
longe, onde todos possam ganhar e se amar independente de fronteiras físicas criadas 

ação que famílias distantes, quer de países ou 
continentes tentam ano após ano, realizar. Criar um novo relacionamento, apenas um. 

Amor entre famílias que jamais imaginariam se conhecer em continentes distantes, 

, é a expressão utilizada por muitos pais ao redor do 
mundo para enviar seu filho quer seja por poucos dias ou um ano, nesta jornada de 

do mundo, a família que receberá este 

Para aqueles que recebem este menino vindo de “outro mundo” também é uma 
ansiedade sem igual, como ele será, o que gosta, nossa muitas são as perguntas que 

pera de respostas, as quais só serão sanadas ao longo da jornada 



E assim – como se diz 
arruinadas, tantas confusões, tantos amores e lágrimas quando pessoas queridas vão 
embora. Já passamos por isso várias vezes. Chora
vão embora.  

E o ciclo não termina, apenas muda de face.

E desanimamos quando algo parece não ir como gostaríamos, quando muda a 
nossas vidas, quando o conflito é iminente, quando desanimamos com atitudes 
irresponsáveis, mas sempre existe algo melhor depois da curva. Sempre existe. 
Acredite. 

Será? 

Tudo pode ruim de um momento para outro. Apenas com alguma atitude que não s
gosta ou então com palavras que depois de lançadas jamais podem ser recuperadas. E 
assim as culturas vão se interagindo, minuto a minuto cuidadosamente.

Ainda há esperança reflete a recuperação de nosso amor por estes meninos que viajam 
milhares de quilômetros sozinhos em busca “do novo”. Corajosos são eles. E como são.

Quando recebemos um ser de outro lugar, mais parece de outro mundo até que os dias 
unam as duas culturas, uma suspeita e esperança ficam pairando sobre nossas cabeças. 
Como será amanhã é algo que todos pensam. Sim! Todos pensam.

Então esperamos que esta pessoa seja amorosa,

 

 

 

 

 

 

 

Vamos parar por aqui, senão vou gastar muitas páginas dizendo o que esperamos deles 
(que é a mesma coisa que esperamos de nossos filhos). E...

Mas nós temos que proporcionar este ambiente para eles também. E isto cabe somente a 
nós, e a ninguém mais. Que fique claro isto também.

como se diz – segue o cortejo, relações dando certo, relações sendo 
arruinadas, tantas confusões, tantos amores e lágrimas quando pessoas queridas vão 
embora. Já passamos por isso várias vezes. Chora-se quando chegam. Chora

Parece que um pedaço do 
coração vai junto.

E o ciclo não termina, apenas muda de face. 

E desanimamos quando algo parece não ir como gostaríamos, quando muda a 
nossas vidas, quando o conflito é iminente, quando desanimamos com atitudes 
irresponsáveis, mas sempre existe algo melhor depois da curva. Sempre existe. 

Tudo pode ruim de um momento para outro. Apenas com alguma atitude que não s
gosta ou então com palavras que depois de lançadas jamais podem ser recuperadas. E 
assim as culturas vão se interagindo, minuto a minuto cuidadosamente. 

Ainda há esperança reflete a recuperação de nosso amor por estes meninos que viajam 
metros sozinhos em busca “do novo”. Corajosos são eles. E como são.

Quando recebemos um ser de outro lugar, mais parece de outro mundo até que os dias 
unam as duas culturas, uma suspeita e esperança ficam pairando sobre nossas cabeças. 

lgo que todos pensam. Sim! Todos pensam. 

Então esperamos que esta pessoa seja amorosa, 

Que seja respeitosa, 

 Que seja educada, 

  Que seja estudiosa, 

   Que seja corajosa, 

    Que não seja preguiçosa,

     Que seja comunicativa,

      

Vamos parar por aqui, senão vou gastar muitas páginas dizendo o que esperamos deles 
(que é a mesma coisa que esperamos de nossos filhos). E... 

Mas nós temos que proporcionar este ambiente para eles também. E isto cabe somente a 
Que fique claro isto também. 

 

segue o cortejo, relações dando certo, relações sendo 
arruinadas, tantas confusões, tantos amores e lágrimas quando pessoas queridas vão 

se quando chegam. Chora-se quando 

Parece que um pedaço do 
coração vai junto. 

E desanimamos quando algo parece não ir como gostaríamos, quando muda a rotina de 
nossas vidas, quando o conflito é iminente, quando desanimamos com atitudes 
irresponsáveis, mas sempre existe algo melhor depois da curva. Sempre existe. 

Tudo pode ruim de um momento para outro. Apenas com alguma atitude que não se 
gosta ou então com palavras que depois de lançadas jamais podem ser recuperadas. E 

 

Ainda há esperança reflete a recuperação de nosso amor por estes meninos que viajam 
metros sozinhos em busca “do novo”. Corajosos são eles. E como são. 

Quando recebemos um ser de outro lugar, mais parece de outro mundo até que os dias 
unam as duas culturas, uma suspeita e esperança ficam pairando sobre nossas cabeças. 

Que não seja preguiçosa, 

Que seja comunicativa, 

Que seja curiosa... 

Vamos parar por aqui, senão vou gastar muitas páginas dizendo o que esperamos deles 

Mas nós temos que proporcionar este ambiente para eles também. E isto cabe somente a 



Ainda há esperança resume tudo isso, resume também nosso amor por estes meninos e 
meninas e acima de tudo resume a união que se cria e nunca mais se apaga.

Nunca mais se apaga, nem mesmo com a tempestade mais avassaladora.

Nunca mais se apaga. 

Ainda há esperança diz claramente que ainda existem meninos e meninas criados com 
respeito por pais que possuem respeito e amam a “família”, criados com educação e 
com princípios e que então levam isto como bagagem por toda a vida, quer se
de seu mundo natural, quer seja inserido numa outra cultura distante milhas de seu 
aconchego. 

Ainda há esperança é somente um lembrete, um lembrete apenas. Um lembrete de que é 
maravilhoso conviver com outra cultura em seu lar que lhe traga feli
esperança quer deixar registrada esta integração gratificante de culturas, de mundos 
diferentes. 

E todos sabem que isto é muito bom, maravilhoso e os laços se mantém pela nossa 
jornada neste planeta. 

 

27-11 – Vamos ao hospital no final do 
na vesícula. Pelo horário só pode entrar uma pessoa, então eu vou e a Celma e as 
meninas ficam na recepção me esperando. Quando retorno a Raissa e a 
sentadas na calçada cantando e fazendo de mi

28-11 – Depois da escola 
passo por lá – depois da visita ao hospital novamente 
vestido novo que comprou na cidade.

Me fala também sobre a mensagem
que a situação aqui em casa está muito difícil e que não estamos nos acertando e tudo 
mais e a Heidrun acredita, mesmo ela e a Raissa também terem enviado as mesmas 
mensagens para a Valentina Veronese na

29-11 – Vai - na marra - para escola, afinal todo o conteúdo que está vendo agora já viu 
a quase dois anos na Rússia, as salas de aula são uma desordem total e no intervalo 
aquele agito e baderna que não dá para contar.

Ainda há esperança resume tudo isso, resume também nosso amor por estes meninos e 
meninas e acima de tudo resume a união que se cria e nunca mais se apaga.

Nunca mais se apaga, nem mesmo com a tempestade mais avassaladora.

Ainda há esperança diz claramente que ainda existem meninos e meninas criados com 
respeito por pais que possuem respeito e amam a “família”, criados com educação e 
com princípios e que então levam isto como bagagem por toda a vida, quer se
de seu mundo natural, quer seja inserido numa outra cultura distante milhas de seu 

Ainda há esperança é somente um lembrete, um lembrete apenas. Um lembrete de que é 
maravilhoso conviver com outra cultura em seu lar que lhe traga felicidade. Ainda há 
esperança quer deixar registrada esta integração gratificante de culturas, de mundos 

E todos sabem que isto é muito bom, maravilhoso e os laços se mantém pela nossa 

Vamos ao hospital no final do dia visitar meu pai que está internado com dores 
na vesícula. Pelo horário só pode entrar uma pessoa, então eu vou e a Celma e as 
meninas ficam na recepção me esperando. Quando retorno a Raissa e a 
sentadas na calçada cantando e fazendo de microfone o tênis. 

Depois da escola Kseniia vai para a casa da Antonia tomar tererê e então eu 
depois da visita ao hospital novamente – e trago ela para casa. Mostra o 

vestido novo que comprou na cidade. 

Me fala também sobre a mensagem que a Raissa e ela enviaram para a Heidrun, dizendo 
que a situação aqui em casa está muito difícil e que não estamos nos acertando e tudo 
mais e a Heidrun acredita, mesmo ela e a Raissa também terem enviado as mesmas 
mensagens para a Valentina Veronese na época. 

“Oiii, tá tudo bem, mas um pouco tenho problemas com 
família. Eles não converso comigo muito. E pai sempre 
brinkando comigo que perto do meu coração. Não sei que 
fazer. Na verdade quero mundar de família” (mantido 
original) e envia também uma “carinha” chorando. 

para escola, afinal todo o conteúdo que está vendo agora já viu 
a quase dois anos na Rússia, as salas de aula são uma desordem total e no intervalo 
aquele agito e baderna que não dá para contar. 

 

Ainda há esperança resume tudo isso, resume também nosso amor por estes meninos e 
meninas e acima de tudo resume a união que se cria e nunca mais se apaga. 

Nunca mais se apaga, nem mesmo com a tempestade mais avassaladora. 

Ainda há esperança diz claramente que ainda existem meninos e meninas criados com 
respeito por pais que possuem respeito e amam a “família”, criados com educação e 
com princípios e que então levam isto como bagagem por toda a vida, quer seja ao lado 
de seu mundo natural, quer seja inserido numa outra cultura distante milhas de seu 

Ainda há esperança é somente um lembrete, um lembrete apenas. Um lembrete de que é 
cidade. Ainda há 

esperança quer deixar registrada esta integração gratificante de culturas, de mundos 

E todos sabem que isto é muito bom, maravilhoso e os laços se mantém pela nossa 

meu pai que está internado com dores 
na vesícula. Pelo horário só pode entrar uma pessoa, então eu vou e a Celma e as 
meninas ficam na recepção me esperando. Quando retorno a Raissa e a Kseniia estão 

vai para a casa da Antonia tomar tererê e então eu 
e trago ela para casa. Mostra o 

que a Raissa e ela enviaram para a Heidrun, dizendo 
que a situação aqui em casa está muito difícil e que não estamos nos acertando e tudo 
mais e a Heidrun acredita, mesmo ela e a Raissa também terem enviado as mesmas 

“Oiii, tá tudo bem, mas um pouco tenho problemas com 
família. Eles não converso comigo muito. E pai sempre 
brinkando comigo que perto do meu coração. Não sei que 
fazer. Na verdade quero mundar de família” (mantido 

nha” chorando.  

para escola, afinal todo o conteúdo que está vendo agora já viu 
a quase dois anos na Rússia, as salas de aula são uma desordem total e no intervalo 



Depois das aulas vai caminhar pela cidade com a Antonia e vai para a casa da Yasamin 
e ela e a família da Yasamin assistem o jogo do Grêmio pela final da Libertadores da 
América. À noite nos mostra vídeo de aulas de armamento que possuem na escola na 
Rússia. 

30-11 – Últimas provas dela na Escola Presidente Vargas. Volta cedo para casa. No 
final do dia todos conversamos com o Igor 
informa que a Valentina Veronese (nossa filha italiana) tinha sofrido um acidente de 
carro. Então envio mensage

“Oi pai tudo bem agora. Eu estava indo jantar de carro e a rua 
estava molhada aí perdi o controle do carro e caí de uma colina 
perto do rio... nem eu nem Samuele (o meu namorado) se 
machucaram mas destruí o carro e ficamos muito

Daí envio para ela uma foto de uma mulher dirigindo e atropel
então envia o dedo do meio várias vezes para mim.

01-12 – Kseniia não vai à escola e à noite as mulheres desta casa vão para a festa de 
aniversário da Jéssica Nabuco enquanto eu vou para festa de confraternização do setor 
onde trabalho. Depois de lá passo também um pouco na festa da Jéssica e daí voltamos 
para casa; já dia dois de Dezembro.

02-12 – Kseniia e Raissa vão fazer perepechi
Intercultural de Natal que acontecerá logo à noite e onde todos os intercambistas terão 
de levar um prato típico de seus países.
e a Kseniia diz “porque ele veio aqui, agora tenho pra cuidar dele e disso
que sempre apronto e também à comida que está preparando. Envio fotos delas 
trabalhando ao seu pai na Rússia.
tomar banho de piscina. 

- Raissa eu tive outra idéia
Kseniia enquanto colocava os tênis para irmos ao jantar do AFS. 
“Heidrun o que você falou pra aquela menina boba que agora não sai do meu quarto
– Continua Kseniia. 

- Isso, boa idéia, vai ser muito legal. 

Vamos todos para a festa do AFS, onde tem uma mesa todinha de comidas maravilhosas 
e também os pratos de todos os intercambistas preparados para esta ocasião. Daí eles 
vão mostrando os pratos e como fize
fica em terceiro lugar juntamente com a Antonia (Bélgica) na votação das famílias
fui votar várias vezes e a Celma pegou o pai da Yasamin também fazendo a mesma 
coisa. A grande vencedora foi a Nuawan da 

nhar pela cidade com a Antonia e vai para a casa da Yasamin 
e ela e a família da Yasamin assistem o jogo do Grêmio pela final da Libertadores da 

noite nos mostra vídeo de aulas de armamento que possuem na escola na 

rovas dela na Escola Presidente Vargas. Volta cedo para casa. No 
final do dia todos conversamos com o Igor que liga pelo whatsapp para nós e nos 
informa que a Valentina Veronese (nossa filha italiana) tinha sofrido um acidente de 
carro. Então envio mensagem para ela e logo responde: 

“Oi pai tudo bem agora. Eu estava indo jantar de carro e a rua 
estava molhada aí perdi o controle do carro e caí de uma colina 
perto do rio... nem eu nem Samuele (o meu namorado) se 
machucaram mas destruí o carro e ficamos muito 

Daí envio para ela uma foto de uma mulher dirigindo e atropelando uma pessoa, ela 
o dedo do meio várias vezes para mim. 

não vai à escola e à noite as mulheres desta casa vão para a festa de 
abuco enquanto eu vou para festa de confraternização do setor 

onde trabalho. Depois de lá passo também um pouco na festa da Jéssica e daí voltamos 
para casa; já dia dois de Dezembro. 

e Raissa vão fazer perepechi (comida russa) para o Master
Intercultural de Natal que acontecerá logo à noite e onde todos os intercambistas terão 
de levar um prato típico de seus países. Então vou para cozinha ver o que estão fazendo 

porque ele veio aqui, agora tenho pra cuidar dele e disso
que sempre apronto e também à comida que está preparando. Envio fotos delas 

seu pai na Rússia. Raissa e Kseniia mesmo com a água muito gelada vão 

Raissa eu tive outra idéia para nós mandar para a Heidrun (mantido o original).
enquanto colocava os tênis para irmos ao jantar do AFS. – Fala pra ela assim: 

Heidrun o que você falou pra aquela menina boba que agora não sai do meu quarto

boa idéia, vai ser muito legal. – Diz Raissa então. 

Vamos todos para a festa do AFS, onde tem uma mesa todinha de comidas maravilhosas 
e também os pratos de todos os intercambistas preparados para esta ocasião. Daí eles 
vão mostrando os pratos e como fizeram, depois experimentamos todos eles e a 
fica em terceiro lugar juntamente com a Antonia (Bélgica) na votação das famílias
fui votar várias vezes e a Celma pegou o pai da Yasamin também fazendo a mesma 

. A grande vencedora foi a Nuawan da Tailândia que fez um prato apimentado 

 

nhar pela cidade com a Antonia e vai para a casa da Yasamin 
e ela e a família da Yasamin assistem o jogo do Grêmio pela final da Libertadores da 

noite nos mostra vídeo de aulas de armamento que possuem na escola na 

rovas dela na Escola Presidente Vargas. Volta cedo para casa. No 
que liga pelo whatsapp para nós e nos 

informa que a Valentina Veronese (nossa filha italiana) tinha sofrido um acidente de 

“Oi pai tudo bem agora. Eu estava indo jantar de carro e a rua 
estava molhada aí perdi o controle do carro e caí de uma colina 
perto do rio... nem eu nem Samuele (o meu namorado) se 

 assustados”. 

ando uma pessoa, ela 

não vai à escola e à noite as mulheres desta casa vão para a festa de 
abuco enquanto eu vou para festa de confraternização do setor 

onde trabalho. Depois de lá passo também um pouco na festa da Jéssica e daí voltamos 

(comida russa) para o Masterchef 
Intercultural de Natal que acontecerá logo à noite e onde todos os intercambistas terão 

Então vou para cozinha ver o que estão fazendo 
porque ele veio aqui, agora tenho pra cuidar dele e disso”, se referindo 

que sempre apronto e também à comida que está preparando. Envio fotos delas 
mesmo com a água muito gelada vão 

para nós mandar para a Heidrun (mantido o original). – Diz 
Fala pra ela assim: 

Heidrun o que você falou pra aquela menina boba que agora não sai do meu quarto”. 

Vamos todos para a festa do AFS, onde tem uma mesa todinha de comidas maravilhosas 
e também os pratos de todos os intercambistas preparados para esta ocasião. Daí eles 

ram, depois experimentamos todos eles e a Kseniia 
fica em terceiro lugar juntamente com a Antonia (Bélgica) na votação das famílias eu 
fui votar várias vezes e a Celma pegou o pai da Yasamin também fazendo a mesma 

Tailândia que fez um prato apimentado 



(para falar a verdade eu não provei este prato mas todos que provaram disseram que 
estava muito bom mesmo). 

Depois fizemos uma brincadeira para abrir um presente com aquelas luvas grossas que 
usamos na cozinha e jogand
Erbey e lá dentro a surpresa “
famílias e seus meninos estrangeiros.

Depois um bingo em prol da ajuda para a viagem da menina que vai para Costa Ric
dessa vez eu e a Raissa ganhamos presentes no bingo.

Fiquei infernizando a Antonia sobre o tamanho da Rússia e o tamanho da Bélgica sobre 
vários aspectos, tamanho, beleza, comida, futebol... até ela me perguntar “
agora e quando você tinha 
que dizíamos que a Rússia só não tinha conquistado a Bélgica depois da guerra porque 
não tinha visto ela de tão pequena que era, então ela ficou triste... Depois o Erbey ficou 
brigando comigo sobre Rússia e Estados Unidos, qual o melhor.

03-12 – Levantam perto das onze horas e vão buscar legumes para fazermos o almoço. 
Kseniia ajuda a Celma na cozinha.
consulta de venda de uma casa em Vyborg

Deniz nossa filha intercambista de Porto Rico envia para a Celma link para a música 
oficial da Copa da Rússia 2018. 

Durante o almoço conversamos sobre os demais intercambistas que passaram por nossa 
casa com a Kseniia e também as 
viagem para Rússia e Itália no ano passado quando encontramos também com o Pieter
Jan em Roma. E também sobre a vontade de ir visitar o Pieter

Antes, porém conversamos muito com
semana que terminou por lá. Depois f
para seu pai dados da casa que pretendemos comprar em Vyborg para ele ver se 
realmente é verdadeira a informação e qual o valo
estou ouvindo Kukushka cantada por Polina Gagarina e ela diz para seus pais “
hora, todo o dia ouvindo música da Rússia, nada do Brasil”.

Depois vão para a piscina novamente e mais no final da tarde trazemos o Di
de meu irmão) e também a Maria Fernanda, menina prima do Diego e vão para a piscina 
também e eu também aproveito e vou brincar um pouco.

(para falar a verdade eu não provei este prato mas todos que provaram disseram que 
 

Depois fizemos uma brincadeira para abrir um presente com aquelas luvas grossas que 
usamos na cozinha e jogando dados, o menino que conseguiu abrir o presente foi o 
Erbey e lá dentro a surpresa “um abraço”, foi uma brincadeira que integrou todas as 
famílias e seus meninos estrangeiros. 

Depois um bingo em prol da ajuda para a viagem da menina que vai para Costa Ric
dessa vez eu e a Raissa ganhamos presentes no bingo. 

Fiquei infernizando a Antonia sobre o tamanho da Rússia e o tamanho da Bélgica sobre 
vários aspectos, tamanho, beleza, comida, futebol... até ela me perguntar “

 um belga na sua casa o que você dizia?” então falei para ela 
que dizíamos que a Rússia só não tinha conquistado a Bélgica depois da guerra porque 
não tinha visto ela de tão pequena que era, então ela ficou triste... Depois o Erbey ficou 

bre Rússia e Estados Unidos, qual o melhor. 

Levantam perto das onze horas e vão buscar legumes para fazermos o almoço. 
ajuda a Celma na cozinha. Ligamos novamente para São Petersburgo referente 

consulta de venda de uma casa em Vyborg, mas continua não atendendo.

Deniz nossa filha intercambista de Porto Rico envia para a Celma link para a música 
oficial da Copa da Rússia 2018.  

Durante o almoço conversamos sobre os demais intercambistas que passaram por nossa 
e também as brincadeiras que fizemos e as cagadas que aprontei na 

viagem para Rússia e Itália no ano passado quando encontramos também com o Pieter
Jan em Roma. E também sobre a vontade de ir visitar o Pieter-Jan e a Heidrun em 2020.

conversamos muito com o Igor via vídeo whatsapp e contou sobre a 
semana que terminou por lá. Depois falamos com a família da Kseniia via skype e envio 
para seu pai dados da casa que pretendemos comprar em Vyborg para ele ver se 
realmente é verdadeira a informação e qual o valor correto do imóvel, enquanto isso 
estou ouvindo Kukushka cantada por Polina Gagarina e ela diz para seus pais “
hora, todo o dia ouvindo música da Rússia, nada do Brasil”. 

Depois vão para a piscina novamente e mais no final da tarde trazemos o Di
de meu irmão) e também a Maria Fernanda, menina prima do Diego e vão para a piscina 
também e eu também aproveito e vou brincar um pouco. 

 

(para falar a verdade eu não provei este prato mas todos que provaram disseram que 

Depois fizemos uma brincadeira para abrir um presente com aquelas luvas grossas que 
o dados, o menino que conseguiu abrir o presente foi o 

”, foi uma brincadeira que integrou todas as 

Depois um bingo em prol da ajuda para a viagem da menina que vai para Costa Rica, 

Fiquei infernizando a Antonia sobre o tamanho da Rússia e o tamanho da Bélgica sobre 
vários aspectos, tamanho, beleza, comida, futebol... até ela me perguntar “você fala isso 

então falei para ela 
que dizíamos que a Rússia só não tinha conquistado a Bélgica depois da guerra porque 
não tinha visto ela de tão pequena que era, então ela ficou triste... Depois o Erbey ficou 

Levantam perto das onze horas e vão buscar legumes para fazermos o almoço. 
Ligamos novamente para São Petersburgo referente 

continua não atendendo. 

Deniz nossa filha intercambista de Porto Rico envia para a Celma link para a música 

Durante o almoço conversamos sobre os demais intercambistas que passaram por nossa 
brincadeiras que fizemos e as cagadas que aprontei na 

viagem para Rússia e Itália no ano passado quando encontramos também com o Pieter-
Jan e a Heidrun em 2020. 

o Igor via vídeo whatsapp e contou sobre a 
via skype e envio 

para seu pai dados da casa que pretendemos comprar em Vyborg para ele ver se 
r correto do imóvel, enquanto isso eu 

estou ouvindo Kukushka cantada por Polina Gagarina e ela diz para seus pais “é toda 

Depois vão para a piscina novamente e mais no final da tarde trazemos o Diego (filho 
de meu irmão) e também a Maria Fernanda, menina prima do Diego e vão para a piscina 



Depois Kseniia e a Celma fazem bolinho de chuva para meu irmão Jucemar e para a 
Jaqueline e também a janta 

04-12 – Levo Raissa ao cinema e busco 
Conceição. Vai com a Celma aqui perto para fazer carteirinha para utilização das 
dependências do “Jorjão”. Hoje faz
uma comida russa, conforme o nosso combinado sempre que completar o
e então vai comprar ovos para fazer 

05-12 – Vai no final do dia para casa da Antonia e também da Y
conseguiu fazer a reunião conosco sobre o relatório mensal da 
fez e enviou para ela. Depois 
aula de zumba. “Você vai nos buscar
“Não, não precisa, vocês vem à pé, pode ser

 

e a Celma fazem bolinho de chuva para meu irmão Jucemar e para a 
 que fica uma delícia. 

Levo Raissa ao cinema e busco Kseniia na casa da Antonia, perto do
Conceição. Vai com a Celma aqui perto para fazer carteirinha para utilização das 
dependências do “Jorjão”. Hoje faz quatro meses que ela está por aqui e vai preparar 
uma comida russa, conforme o nosso combinado sempre que completar o
e então vai comprar ovos para fazer Charlotka (torta de maçã). 

Vai no final do dia para casa da Antonia e também da Yasamin. A Fátima não 
conseguiu fazer a reunião conosco sobre o relatório mensal da Kseniia
fez e enviou para ela. Depois Kseniia retorna e vai com a Yasamin para um clube fazer 

Você vai nos buscar?”, pergunta ela para mim quando está saindo. 
“Não, não precisa, vocês vem à pé, pode ser?”, digo eu. “Não, é muito perigoso, 

 

e a Celma fazem bolinho de chuva para meu irmão Jucemar e para a 

na casa da Antonia, perto do Imaculada 
Conceição. Vai com a Celma aqui perto para fazer carteirinha para utilização das 

quatro meses que ela está por aqui e vai preparar 
uma comida russa, conforme o nosso combinado sempre que completar o mês conosco 

asamin. A Fátima não 
Kseniia, então a Raissa 

retorna e vai com a Yasamin para um clube fazer 
ando está saindo. 

Não, é muito perigoso, 



alguém vai me matar e não vai ter mais russa aqui, é muito perigoso
novamente. 

A Celma passa por lá e traz (
aproveita para fazer um delicioso macarrão para nossa janta.
come três vezes. 

06-12 – Kseniia conversa com brasileiro do estado do Rio de Janeiro que fará 
intercâmbio na Rússia. Está t
Rússia e não somente para os Estados Unidos como é praxe.
“Enrolados” no Telecine, a Rapunzel do desenho animado é igualzinha a 
raptora dela, Mãe Gothel (que a mantém presa na torre e de onde não pode sair) é igual 
a Fátima Burin. Assim, envio fotos para elas.

Rapunzel e Mãe Gothel

07-12 – Durante o almoço a Raissa conta que a 
combinado e pediu o que ela queria comer, então a Raissa pediu tapioca. A 
e a Raissa perguntou “porque você foi fazer tapioca pra mim?
eu não consigo ficar parada e não tem nada para fazer aqui”.

alguém vai me matar e não vai ter mais russa aqui, é muito perigoso

A Celma passa por lá e traz (Kseniia e Yasamin) para casa novamente e a Yasamin 
aproveita para fazer um delicioso macarrão para nossa janta. Pela primeira vez a 

conversa com brasileiro do estado do Rio de Janeiro que fará 
intercâmbio na Rússia. Está toda feliz, pois finalmente encontrou alguém que vai para a 
Rússia e não somente para os Estados Unidos como é praxe. Assistimos o filme 
“Enrolados” no Telecine, a Rapunzel do desenho animado é igualzinha a 
raptora dela, Mãe Gothel (que a mantém presa na torre e de onde não pode sair) é igual 
a Fátima Burin. Assim, envio fotos para elas. 

 

Rapunzel e Mãe Gothel (Kseniia e Fátima Burin) 

Durante o almoço a Raissa conta que a Kseniia acordou ela às 9 horas conforme 
combinado e pediu o que ela queria comer, então a Raissa pediu tapioca. A 

porque você foi fazer tapioca pra mim?”, e Kseniia
eu não consigo ficar parada e não tem nada para fazer aqui”. 

As intercambistas no final do ano 

 

alguém vai me matar e não vai ter mais russa aqui, é muito perigoso”, diz ela 

e Yasamin) para casa novamente e a Yasamin 
Pela primeira vez a Kseniia 

conversa com brasileiro do estado do Rio de Janeiro que fará 
oda feliz, pois finalmente encontrou alguém que vai para a 

Assistimos o filme 
“Enrolados” no Telecine, a Rapunzel do desenho animado é igualzinha a Kseniia e a 
raptora dela, Mãe Gothel (que a mantém presa na torre e de onde não pode sair) é igual 

9 horas conforme 
combinado e pediu o que ela queria comer, então a Raissa pediu tapioca. A Kseniia fez 

Kseniia diz “porque 

 



Novamente conversamos com o corretor em São Petersburgo que está com a venda da 
casa que estou louco para adquirir. 
Rio de Janeiro solicitando autorização para que 
de Janeiro e São Paulo, além de Florianópolis.

À noite vamos em churrasco na casa do Jucemar, este churrasco ele devia desde a data 
de seu casamento, ocorrida em Outubro do ano passado, para nossa equipe de trabalho. 
Assim praticamente todos compareceram em sua casa e ficamos até quase a uma hora 
da manhã. 

Já escrevemos muito então vamos dar uma pausa e reproduzir 
aqui a conversa que Raissa e 
tiveram com a Heidrun, nossa última filha estrangeir
sacaneando a mesma e fazendo ela acreditar que estávamos 
tendo sérios problemas com a 
por praticamente uma semana com a farsa
mantido a forma original

Novamente conversamos com o corretor em São Petersburgo que está com a venda da 
casa que estou louco para adquirir. Enquanto isso, Fátima Burin, envia e
Rio de Janeiro solicitando autorização para que Kseniia viaje em Janeiro para Natal, Rio 
de Janeiro e São Paulo, além de Florianópolis. 

À noite vamos em churrasco na casa do Jucemar, este churrasco ele devia desde a data 
de seu casamento, ocorrida em Outubro do ano passado, para nossa equipe de trabalho. 

praticamente todos compareceram em sua casa e ficamos até quase a uma hora 

Já escrevemos muito então vamos dar uma pausa e reproduzir 
aqui a conversa que Raissa e Kseniia (juntas e em conluio) 
tiveram com a Heidrun, nossa última filha estrangeir
sacaneando a mesma e fazendo ela acreditar que estávamos 
tendo sérios problemas com a Kseniia aqui em casa.
por praticamente uma semana com a farsa, no diálogo abaixo 
mantido a forma original. 

KSENIIA: “Oiii, tá tudo bem, mas um p
problemas com família. Eles não converso comigo muito. 
E pai sempre brinkando comigo que perto do meu 
coração. Não sei que fazer. Na verdade quero mundar de 
família” (mantido original) e envia também uma 
“carinha” chorando.  

HEIDRUN: “Não conversa com você? Ueee. Mas você 
tenta conversar com eles? Se você começa conversa com 
eles, eles vão conversa, com certeza. Não gosta quando o 
pai tá brincando?”  

KSENIIA: Já provei muitos vezes, a eles me ignorando! A 
pai brincando sempre. Não dá pra conversar direito”.

HEIDRUN: “Humm, ele brinca muito mesmo. Kkkk”.

KSENIIA: “Já quero terminar programma”.

HEIDRUN: “Naooo!!! Quer ir embora?” 

KSENIIA: “Sim”.(E novamente carinha de choro
agüento mais aqui”. 

HEIDRUN: “Jà fiz alguns viagem?” 

KSENIIA: “Acho que vai falar com Marli”.

HEIDRUN: “Sim conversa com ela”. 

 

Novamente conversamos com o corretor em São Petersburgo que está com a venda da 
Enquanto isso, Fátima Burin, envia e-mail ao AFS 

viaje em Janeiro para Natal, Rio 

À noite vamos em churrasco na casa do Jucemar, este churrasco ele devia desde a data 
de seu casamento, ocorrida em Outubro do ano passado, para nossa equipe de trabalho. 

praticamente todos compareceram em sua casa e ficamos até quase a uma hora 

Já escrevemos muito então vamos dar uma pausa e reproduzir 
(juntas e em conluio) 

tiveram com a Heidrun, nossa última filha estrangeira (Islândia) 
sacaneando a mesma e fazendo ela acreditar que estávamos 

aqui em casa. Elas ficaram 
, no diálogo abaixo 

“Oiii, tá tudo bem, mas um pouco tenho 
problemas com família. Eles não converso comigo muito. 
E pai sempre brinkando comigo que perto do meu 
coração. Não sei que fazer. Na verdade quero mundar de 
família” (mantido original) e envia também uma 

sa com você? Ueee. Mas você 
tenta conversar com eles? Se você começa conversa com 
eles, eles vão conversa, com certeza. Não gosta quando o 

: Já provei muitos vezes, a eles me ignorando! A 
conversar direito”. 

HEIDRUN: “Humm, ele brinca muito mesmo. Kkkk”. 

: “Já quero terminar programma”. 

 

E novamente carinha de choro). Não 

“Acho que vai falar com Marli”. 



KSENIIA: “Não fiz”. 

HEIDRUN: “Ela é melhor pessoa. Você tem que viajar”.

KSENIIA: “Mas não quero com eles”. 

HEIDRUN: “É melhor coisa. Não pode viajar sozinha”.

KSENIIA: “Eu sei”. 

HEIDRUN: “Faz mini intercambio em João Pessoa”.

KSENIIA: “Por isso não vou viajar”. 

HEIDRUN: “Você pode fazer ano que vem. Porque?”

KSENIIA: “Se depois um mês vai ser mesmo vou voltar 
pra Rússia”. 

HEIDRUN: “Você sair as vezes, tipo depois escola, com 
seus amigos ou final de semana? É muito importante sair, 
pra mim era, ou seus amigos não sair muito?”

KSENIIA: “Eu estudo de tarde, não posso sair, tá muito 
tarde”. 

HEIDRUN: “Ah sim, eu esquece, mas final de semana?”.

KSENIIA: “A pais não me decha”. 

HEIDRUN: “Mãe e pai não deixa?” 

KSENIIA: “Sim”. 

HEIDRUN: “E a onde você perguntou pra ir? A festa ou? 
Você já foi pra algumas festas?”. 

KSENIIA: “Não, só com amigos. Não foi pra ne um fasta. 
A mai não me dexa”. 

HEIDRUN: “Ooooo queee? Não foi?” 

KSENIIA: “Não”. 

HEIDRUN: “Eles deixo tudo intercambistas”.

KSENIIA: “Não pra me então. Eles falam que perigoso”.

HEIDRUN: “Mas se você tem carona eles deixa”.

 

HEIDRUN: “Ela é melhor pessoa. Você tem que viajar”. 

HEIDRUN: “É melhor coisa. Não pode viajar sozinha”. 

“Faz mini intercambio em João Pessoa”. 

HEIDRUN: “Você pode fazer ano que vem. Porque?” 

: “Se depois um mês vai ser mesmo vou voltar 

HEIDRUN: “Você sair as vezes, tipo depois escola, com 
final de semana? É muito importante sair, 

pra mim era, ou seus amigos não sair muito?” 

: “Eu estudo de tarde, não posso sair, tá muito 

HEIDRUN: “Ah sim, eu esquece, mas final de semana?”. 

HEIDRUN: “E a onde você perguntou pra ir? A festa ou? 

: “Não, só com amigos. Não foi pra ne um fasta. 

eixo tudo intercambistas”. 

: “Não pra me então. Eles falam que perigoso”. 

HEIDRUN: “Mas se você tem carona eles deixa”. 



KSENIIA: “Mas então, não tenho ninguém. E ai”.

HEIDRUN: “Que porra, fala que é, se você queria pra 
uma festa, pergunta pra mãe, mãe posso ir pra uma festa 
casa meu amigo  nome dele é, fala o nome dele e onde ele 
mora e fala que seus amigos vai buscar e te levar pra casa 
e que hora eles vão te levar, ai acho que eles vão te deixar 
ir pra festa pra algum lugar assim”. 

KSENIIA: “Por que João Pessoa?” 

HEIDRUN: “João Pessoa é um lugar mais lindo do 
mundo! Eu foi pra lá”. 

KSENIIA: “Isso é problema, tipo sabe tenho amigos eles 
queriam ir me levar me buscar tipo fazer alguma coisa, 
não é festa, mas tipo... tipo... ah, perai ai. 
pai, você pode me deixar um pouco nas festas, não foi 
festas tá, foi só assistir filme com minhas amigas e 
problema que eu tenho amigo que ele dirige carro mas é 
problema que ele não tem 18, meu pai conhece ele, ele 
não me deixa e também falei também eu não vou com ele, 
você pode me deixar um pouco na festas e ele me fala não 
vou te deixar te sair da casa é tipo perigoso e tipo e essas 
coisas, eu não sei porque é então, o que eu preciso fazer, 
eu to muito triste por isso, todos os intercambistas já foi 
pra festas e eu não fui pra nenhum festa, sabe”.

HEIDRUN: “Quantos anos você tem?” 

KSENIIA: “17”. 

HEIDRUN: “Ah tá”. 

KSENIIA: “Olá, oi Heidrun, olha tipo eu fui na casa, no 
quarto da Raissa e comecei pra falar com ela, sabe tipo eu 
falei, falei, falei, e ela só começa a brigar e ela me tipo 
sempre fala sai do meu quarto e eu ok então depois eu foi 
na cozinha e eu pergunta tipo como que você tá e outras 
coisas como que você tá na escola e ela brigo comigo, ela 
sempre me ignorá sabe. Então, não sei, não dá pra 
com ela, e, eu tentei sempre. E ai ela só briga, tipo não 
sei, eu queria falar mas quando eu chego na casa de 
outras outros intercambistas é, não sei, tá muitas famílias 
felizes e, eu não, não posso achar, e não sei como

 

: “Mas então, não tenho ninguém. E ai”. 

HEIDRUN: “Que porra, fala que é, se você queria pra 
ãe posso ir pra uma festa 

casa meu amigo  nome dele é, fala o nome dele e onde ele 
mora e fala que seus amigos vai buscar e te levar pra casa 
e que hora eles vão te levar, ai acho que eles vão te deixar 

HEIDRUN: “João Pessoa é um lugar mais lindo do 

“Isso é problema, tipo sabe tenho amigos eles 
queriam ir me levar me buscar tipo fazer alguma coisa, 
não é festa, mas tipo... tipo... ah, perai ai. Ai eu falei pra 
pai, você pode me deixar um pouco nas festas, não foi 

, foi só assistir filme com minhas amigas e 
problema que eu tenho amigo que ele dirige carro mas é 
problema que ele não tem 18, meu pai conhece ele, ele 

não vou com ele, 
você pode me deixar um pouco na festas e ele me fala não 
vou te deixar te sair da casa é tipo perigoso e tipo e essas 
coisas, eu não sei porque é então, o que eu preciso fazer, 
eu to muito triste por isso, todos os intercambistas já foi 

ra festas e eu não fui pra nenhum festa, sabe”. 

“Olá, oi Heidrun, olha tipo eu fui na casa, no 
quarto da Raissa e comecei pra falar com ela, sabe tipo eu 

só começa a brigar e ela me tipo 
sempre fala sai do meu quarto e eu ok então depois eu foi 
na cozinha e eu pergunta tipo como que você tá e outras 
coisas como que você tá na escola e ela brigo comigo, ela 
sempre me ignorá sabe. Então, não sei, não dá pra falar 
com ela, e, eu tentei sempre. E ai ela só briga, tipo não 

r mas quando eu chego na casa de 
outros intercambistas é, não sei, tá muitas famílias 

felizes e, eu não, não posso achar, e não sei como que 



você fala isso conectado com minha família, eles não quer 
falar comigo, só mãe, tipo ela às vezes fala comigo, mas 
não muito e eu sempre tento ajudar, outras coisas, mas, só 
mãe fala comigo, a Raissa e pai, eles só briga, só 
brincando (aqui ela faz que está chorando). A e ai foi I
ele que também fala comigo, mas agora ele foi pra Rússia 
e agora eu to sozinha e não sei, não agüento mais, eu 
acho que vou mudar família, não sei, só acho que, eles 
não (faz que chora novamente), eles não quer estar 
comigo mais (faz barulho de que está soando nariz). 
Desculpa, e não sei eu já, já falei com minha conselheira, 
tipo, ela fala você tem família maravilha, só, não precisa. 
Precisa falar com eles, só preciso tipo sabe achar 
conectado e outras coisas e ela me fala que tipo outros 
intercambistas não tive problema com essa família, 
família maravilha, mas acho que eu vou ficar única entre 
intercambistas que tive problema... não sei.

HEIDRUN: “Então você tento fazer tudo certo e não dá, 
eu acho que vai se melhor você muda família
embora pra Rússia! Mas você gosto  Dourados?”

RAISSA: “Não acredito que você falou pra ela mudar de 
família, era zueira, nossa, agora eles estão triste, o 
problema é a família né, nem vou falar com você 
Heidrun”. 

KSENIIA: “Heidrun, isso foi brincadeira, não foi
verdade tá, tá tudo bom com família, família maravilha. 
Não acredito que você falou da família”. 

RAISSA: “Vou falar pro pai, vou falar pra mãe,
ver só. Vou manda uma bomba da Islândia.

KSENIIA: “Melhor brincadeira que você fez. Mesma 
coisa com Valentina, mesma, agora você acredita pra 
isso”. 

RAISSA: “Loira!!!. Te amo”. 

HEIDRUN: “Gente odeio vocês. Não sei que fala pra ela 
Mané. Eu, eu conversei com minha mãe aqui na 
e ai, eu falei pra ela que a Kseniia não gostava nessa 
família, ai eu fiquei tipo nossa como ela não gosta, ai 
minha mãe falava que não todo mundo, tipo a minha 

 

com minha família, eles não quer 
s vezes fala comigo, mas 

outras coisas, mas, só 
Raissa e pai, eles só briga, só 

ncando (aqui ela faz que está chorando). A e ai foi Igor 
ele que também fala comigo, mas agora ele foi pra Rússia 
e agora eu to sozinha e não sei, não agüento mais, eu 
acho que vou mudar família, não sei, só acho que, eles 
não (faz que chora novamente), eles não quer estar 

á soando nariz). 
Desculpa, e não sei eu já, já falei com minha conselheira, 
tipo, ela fala você tem família maravilha, só, não precisa. 
Precisa falar com eles, só preciso tipo sabe achar 
conectado e outras coisas e ela me fala que tipo outros 

s não tive problema com essa família, 
família maravilha, mas acho que eu vou ficar única entre 
intercambistas que tive problema... não sei. 

HEIDRUN: “Então você tento fazer tudo certo e não dá, 
eu acho que vai se melhor você muda família. Mas não vai 

a pra Rússia! Mas você gosto  Dourados?” 

RAISSA: “Não acredito que você falou pra ela mudar de 
família, era zueira, nossa, agora eles estão triste, o 
problema é a família né, nem vou falar com você 

: “Heidrun, isso foi brincadeira, não foi nem 
verdade tá, tá tudo bom com família, família maravilha. 

 

RAISSA: “Vou falar pro pai, vou falar pra mãe, você vai 
ou manda uma bomba da Islândia. 

: “Melhor brincadeira que você fez. Mesma 
m Valentina, mesma, agora você acredita pra 

HEIDRUN: “Gente odeio vocês. Não sei que fala pra ela 
Eu, eu conversei com minha mãe aqui na Islândia, 

não gostava nessa 
família, ai eu fiquei tipo nossa como ela não gosta, ai 
minha mãe falava que não todo mundo, tipo a minha 



08-12 – Feriado em Dourados, padroeira da cidade, Imaculada Conceição. Acordo junto 
com Celma cedo e vamos caminhar. 
limpa seu quarto e lava roupas. Almoçamos na casa de meus pais e depois do almoço o 
amigo da Raissa Carlos Andre, agora conhecido como Carlos Samambaia, vem em casa 
e ficam na piscina. Celma vai à igreja matriz por causa da missa da padroeira. 

primeira família eu não fiquei certo sabe, mas talvez outra 
intercambista lá, e ela vai gostar dessa família muito
sabe, ai eu não sei o que falar pra Kseniia
odeio vocês muito. Caralho! Não vai mais falar com 
vocês. Nossa to brava (então envia o dedo do meio várias 
vezes). Quero estar lá e bater em vocês dois 
muuuuuuuuuuuuuuito. Tipo muito. Não me manda mais 
mensagens. Essa família marilha de nada, 
merda. Tô brava, to muito brava (então novamente o dedo 
do meio mostrado). 

KSENIIA: “Desculpe Heidrun. Te amo.” 

RAISSA: “Não to nem ai... família de merda. Ah”.

KSENIIA: “O pai também”. 

WALTER: “Você não tem jeito hein Heidrun”.

KSENIIA: “Me desculpem, não queremis assim, não fica 
bravo, por favor”. 

HEIDRUN: “kkk, to brincando não to brava.

Feriado em Dourados, padroeira da cidade, Imaculada Conceição. Acordo junto 
com Celma cedo e vamos caminhar. Depois Celma e Raissa lavam a área e 
limpa seu quarto e lava roupas. Almoçamos na casa de meus pais e depois do almoço o 
amigo da Raissa Carlos Andre, agora conhecido como Carlos Samambaia, vem em casa 
e ficam na piscina. Celma vai à igreja matriz por causa da missa da padroeira. 

Vixi o que é isso? 

 

primeira família eu não fiquei certo sabe, mas talvez outra 
vai gostar dessa família muito 

Kseniia, ai fiquei. Eu 
odeio vocês muito. Caralho! Não vai mais falar com 

(então envia o dedo do meio várias 
vezes). Quero estar lá e bater em vocês dois 
muuuuuuuuuuuuuuito. Tipo muito. Não me manda mais 

Essa família marilha de nada, família de 
. Tô brava, to muito brava (então novamente o dedo 

RAISSA: “Não to nem ai... família de merda. Ah”. 

hein Heidrun”. 

: “Me desculpem, não queremis assim, não fica 

HEIDRUN: “kkk, to brincando não to brava. 

Feriado em Dourados, padroeira da cidade, Imaculada Conceição. Acordo junto 
ma e Raissa lavam a área e Kseniia 

limpa seu quarto e lava roupas. Almoçamos na casa de meus pais e depois do almoço o 
amigo da Raissa Carlos Andre, agora conhecido como Carlos Samambaia, vem em casa 
e ficam na piscina. Celma vai à igreja matriz por causa da missa da padroeira.  

 



Eu e Kseniia encontramos pessoas em São Petersburgo que falam inglês e português 
para verificarem na questão do imóvel em Vyborg, também discutimos sobre sua 
viagem pelo Brasil (Campo Grande, Natal, Rio Janeiro, São Paulo, Florianópolis) em 
Janeiro-2018. 

Daí converso via whatsapp com a Heidrun sobre a sacanagem da Raissa e 
segue abaixo: 

09-12 – Kseniia acorda por volta das 9 horas.

10-12 – Vamos à missa no distrito do Panambi, onde há celebração por um ano de 
falecimento da avó da Celma e retornamos para Dourados participar da festa de 
confraternização da Comid, empresa onde trabalho. Durante o sorteio de prêmios ganho 
um jogo de panelas e então quando chego 
Kseniia: “agora você vai cozinha muitas vezes
panelas agora eu cozinho
assistimos ao filme “Em Nom
que quando voltar para a Rússia vai falar pros amigos assistirem esse filme e que 
“minha cidade é muito importante, tem até filme

11-12 – Antonia, a menina belga 
fazem uma bagunça só, correndo, gritando e se pintando uma a outra.
jogam ping-pong e também ajudam a Celma a fazer pastéis para janta. Quando a 
Antonia vai embora sua família vem buscá
dela tem aquele ônibus que eu gosto muito”.

12-12 – Faz café-da-manhã pra Raissa que fica na cama e só levanta 
Kseniia fazem umas comidas novas que encontram na internet. Celma também me diz 
que uma abelha pica a Kseniia

encontramos pessoas em São Petersburgo que falam inglês e português 
na questão do imóvel em Vyborg, também discutimos sobre sua 

viagem pelo Brasil (Campo Grande, Natal, Rio Janeiro, São Paulo, Florianópolis) em 

Daí converso via whatsapp com a Heidrun sobre a sacanagem da Raissa e 

WALTER: “A Raissa e a Kseniia sacanearam você?”

HEIDRUN: “Sim, essas bestas.  Ahhhh kkkkk pai... Eu 
acreditava elas de mais kkkk. Meu deus. E a gente fiz
mesmo brincadeira com a vale. Como eu acredito”.

WALTER:  “Tá vendo, elas são feras...” 

HEIDRUN: “Você tinha parte em isso também neee? 
Kkk” 

WALTER: “Claro. E dai agora você falou para sua mãe 
que era tudo brincadeira?” 

HEIDRUN: “Sim, falei kkk. Ela falava que v
loucos”. 

acorda por volta das 9 horas.  

Vamos à missa no distrito do Panambi, onde há celebração por um ano de 
falecimento da avó da Celma e retornamos para Dourados participar da festa de 
confraternização da Comid, empresa onde trabalho. Durante o sorteio de prêmios ganho 

elas e então quando chego à mesa onde estamos sentados falo para 
agora você vai cozinha muitas vezes” e ela diz “claro, lá em casa não tinha 

panelas agora eu cozinho”. À noite vamos jantar na casa de meus pais.
assistimos ao filme “Em Nome da Lei” que foi rodado em Dourados e então 
que quando voltar para a Rússia vai falar pros amigos assistirem esse filme e que 
minha cidade é muito importante, tem até filme”. 

Antonia, a menina belga vai a nossa casa e ela junto com a Kseniia
fazem uma bagunça só, correndo, gritando e se pintando uma a outra. Antonia e 

pong e também ajudam a Celma a fazer pastéis para janta. Quando a 
Antonia vai embora sua família vem buscá-la de Kombi e Kseniia fica doida,
dela tem aquele ônibus que eu gosto muito”. 

manhã pra Raissa que fica na cama e só levanta às 9 horas.
fazem umas comidas novas que encontram na internet. Celma também me diz 

Kseniia e ela fica doida com isso. A tarde ela e a Raissa e a 

 

encontramos pessoas em São Petersburgo que falam inglês e português 
na questão do imóvel em Vyborg, também discutimos sobre sua 

viagem pelo Brasil (Campo Grande, Natal, Rio Janeiro, São Paulo, Florianópolis) em 

Daí converso via whatsapp com a Heidrun sobre a sacanagem da Raissa e Kseniia, 

sacanearam você?” 

HEIDRUN: “Sim, essas bestas.  Ahhhh kkkkk pai... Eu 
acreditava elas de mais kkkk. Meu deus. E a gente fiz a 
mesmo brincadeira com a vale. Como eu acredito”. 

tinha parte em isso também neee? 

WALTER: “Claro. E dai agora você falou para sua mãe 

falava que vocês são tudo 

Vamos à missa no distrito do Panambi, onde há celebração por um ano de 
falecimento da avó da Celma e retornamos para Dourados participar da festa de 
confraternização da Comid, empresa onde trabalho. Durante o sorteio de prêmios ganho 

mesa onde estamos sentados falo para 
claro, lá em casa não tinha 

noite vamos jantar na casa de meus pais. À noite 
e da Lei” que foi rodado em Dourados e então Kseniia diz 

que quando voltar para a Rússia vai falar pros amigos assistirem esse filme e que 

Kseniia e a Raissa 
Antonia e Kseniia 

pong e também ajudam a Celma a fazer pastéis para janta. Quando a 
fica doida, “o pai 

9 horas. Celma e 
fazem umas comidas novas que encontram na internet. Celma também me diz 

. A tarde ela e a Raissa e a 



Waleska amiga da Raissa vão ao shopping Center pois lá estão Munhoz e Mariano 
(dupla de cantores de Campo Grande) e tiram foto com eles.

As meninas com os cantores nacionais Munhoz e Mariano

À noite vamos a um churrasco na casa do Jucemar, afinal é seu aniversário e lá 
aproveitamos para tirar o sarro dela por causa da picada de abelha que levou de manhã. 
Kseniia volta para casa e precisa tomar remédio, não está muito boa.

13-12 – Faz café-da-manhã par
preenchemos o formulário do AFS de solicitação de viagem que quer fazer para Natal, 
Recife, Rio Janeiro e São Paulo. Peço também para ela escrever um texto sobre sua 
cidade natal Mozhga e Dourados.

Sai notícia ao mundo que a Rússia deu um grande passo na conquista do Ártico e na 
abertura de uma rota marítima no extremo norte do planeta ao construir uma cidade e 
uma gigantesca indústria de gás natural na península de Yamal, na Sibéria, num dos 
locais mais inóspitos e inacessíveis do planeta. A cidade
Yamal, foi inaugurada na semana passada por Vladimir Putin. Este local é uma das 
reservas mais ricas de gás do mundo, em plena tundra e às margens do Oceano Glacial 
Ártico. 

Porq
de Kseniia
e beber ele 
terminado de construir pois ele trabalhava lá ajudando na 
construção

Waleska amiga da Raissa vão ao shopping Center pois lá estão Munhoz e Mariano 
(dupla de cantores de Campo Grande) e tiram foto com eles. 

As meninas com os cantores nacionais Munhoz e Mariano 

churrasco na casa do Jucemar, afinal é seu aniversário e lá 
aproveitamos para tirar o sarro dela por causa da picada de abelha que levou de manhã. 

volta para casa e precisa tomar remédio, não está muito boa. 

manhã para Raissa novamente. A tarde vão para piscina e a noite 
preenchemos o formulário do AFS de solicitação de viagem que quer fazer para Natal, 
Recife, Rio Janeiro e São Paulo. Peço também para ela escrever um texto sobre sua 
cidade natal Mozhga e Dourados.  

i notícia ao mundo que a Rússia deu um grande passo na conquista do Ártico e na 
abertura de uma rota marítima no extremo norte do planeta ao construir uma cidade e 
uma gigantesca indústria de gás natural na península de Yamal, na Sibéria, num dos 

is inóspitos e inacessíveis do planeta. A cidade-porto de Sabetta e a usina de 
Yamal, foi inaugurada na semana passada por Vladimir Putin. Este local é uma das 
reservas mais ricas de gás do mundo, em plena tundra e às margens do Oceano Glacial 

Porque coloquei esta notícia? Porque quando visitamos a cidade 
Kseniia em Mozhga e fomos para casa de seus tios para comer 

e beber ele – Ivã – mostrou fotos deste local quando estava sendo 
terminado de construir pois ele trabalhava lá ajudando na 
construção do local.  

 

Waleska amiga da Raissa vão ao shopping Center pois lá estão Munhoz e Mariano 

 

churrasco na casa do Jucemar, afinal é seu aniversário e lá 
aproveitamos para tirar o sarro dela por causa da picada de abelha que levou de manhã. 

a Raissa novamente. A tarde vão para piscina e a noite 
preenchemos o formulário do AFS de solicitação de viagem que quer fazer para Natal, 
Recife, Rio Janeiro e São Paulo. Peço também para ela escrever um texto sobre sua 

i notícia ao mundo que a Rússia deu um grande passo na conquista do Ártico e na 
abertura de uma rota marítima no extremo norte do planeta ao construir uma cidade e 
uma gigantesca indústria de gás natural na península de Yamal, na Sibéria, num dos 

porto de Sabetta e a usina de 
Yamal, foi inaugurada na semana passada por Vladimir Putin. Este local é uma das 
reservas mais ricas de gás do mundo, em plena tundra e às margens do Oceano Glacial 

ue coloquei esta notícia? Porque quando visitamos a cidade 
em Mozhga e fomos para casa de seus tios para comer 

mostrou fotos deste local quando estava sendo 
terminado de construir pois ele trabalhava lá ajudando na 



14-12 – Kseniia e Raissa vão ao Clube Indaiá para fazerem diversas atividades, como 
jogar tênis, academia e outros. 
diferenças e sensação entre as cidades de Mozhga e Dourados.

 

A diferença é sempre e em todos os lugares, mesmo nas coisas 
mais comuns, para não falar das duas cidades em continentes 
completamente remotos.

(Rússia / UR / Mozhga) Moro em uma cidade insanamente 
pequena cuja população não passa de 50 mil pessoas. Sim, tal
minha cidade não seja linda, talvez não seja rica em infra
estrutura e outras bobagens, como as cidades grandes. Ela é 
pequena, mas ao mesmo tempo ela é muito calma para todos, por 
isso eu amo ela loucamente. Minha cidade é rica em natureza, o 
que a to

(Brasil / MS / Dourados) Você sabe, foi surpreendentemente 
estranho para mim chegar a uma grande cidade como Dourados. 
Mas, ainda mais estranho, me pareceu como as pessoas pensam 
sobre esta cidade, como a própria

Existem mais de 200 mil habitantes, mas a cidade em si é bastante 
grande, o mais legal é que se encontra pequeno. Na verdade, ela 
não é tão calma quanto parece à primeira vista. Infelizmente, 
agora não posso compartilhar com vocês todos os
cidade, mas você não pode apenas encontrar a diferença de 
problemas. Eu acho, Dourados, uma cidade loucamente colorida e 
dançante. Ao caminhar ao longo da rua, você pode ver casas 
pintadas com todas as cores do arco

natureza é algo com o qual eu me apaixonei irrevogavelmente. 
Insanamen
palmeiras, frutos facilmente alcançáveis e papagaios pairando 
sobre a cabeça. Esta cidade está respirando e pronta para se 

e Raissa vão ao Clube Indaiá para fazerem diversas atividades, como 
jogar tênis, academia e outros. Kseniia escreve texto (conforme abaixo) sobre as 
diferenças e sensação entre as cidades de Mozhga e Dourados. 

A DIFERENÇA 

diferença é sempre e em todos os lugares, mesmo nas coisas 
mais comuns, para não falar das duas cidades em continentes 
completamente remotos. 

(Rússia / UR / Mozhga) Moro em uma cidade insanamente 
pequena cuja população não passa de 50 mil pessoas. Sim, tal
minha cidade não seja linda, talvez não seja rica em infra
estrutura e outras bobagens, como as cidades grandes. Ela é 
pequena, mas ao mesmo tempo ela é muito calma para todos, por 
isso eu amo ela loucamente. Minha cidade é rica em natureza, o 
que a torna tão acolhedora e aconchegante para mim.

(Brasil / MS / Dourados) Você sabe, foi surpreendentemente 
estranho para mim chegar a uma grande cidade como Dourados. 
Mas, ainda mais estranho, me pareceu como as pessoas pensam 
sobre esta cidade, como a própria cidade pensa.  

Existem mais de 200 mil habitantes, mas a cidade em si é bastante 
grande, o mais legal é que se encontra pequeno. Na verdade, ela 
não é tão calma quanto parece à primeira vista. Infelizmente, 
agora não posso compartilhar com vocês todos os 
cidade, mas você não pode apenas encontrar a diferença de 
problemas. Eu acho, Dourados, uma cidade loucamente colorida e 
dançante. Ao caminhar ao longo da rua, você pode ver casas 
pintadas com todas as cores do arco-íris, um carro que não 

como ficou metade no 
segundo andar de um prédio 
residencial como uma 
decoração, jogando em todos 
os lugares, música e pessoas 
incríveis entretendo a 
multidão no semáforo. Bem, a 

natureza é algo com o qual eu me apaixonei irrevogavelmente. 
Insanamente enormes árvores tropicais, 1000 espécies de 
palmeiras, frutos facilmente alcançáveis e papagaios pairando 
sobre a cabeça. Esta cidade está respirando e pronta para se 

 

e Raissa vão ao Clube Indaiá para fazerem diversas atividades, como 
escreve texto (conforme abaixo) sobre as 

diferença é sempre e em todos os lugares, mesmo nas coisas 
mais comuns, para não falar das duas cidades em continentes 

(Rússia / UR / Mozhga) Moro em uma cidade insanamente 
pequena cuja população não passa de 50 mil pessoas. Sim, talvez 
minha cidade não seja linda, talvez não seja rica em infra-
estrutura e outras bobagens, como as cidades grandes. Ela é 
pequena, mas ao mesmo tempo ela é muito calma para todos, por 
isso eu amo ela loucamente. Minha cidade é rica em natureza, o 

rna tão acolhedora e aconchegante para mim. 

(Brasil / MS / Dourados) Você sabe, foi surpreendentemente 
estranho para mim chegar a uma grande cidade como Dourados. 
Mas, ainda mais estranho, me pareceu como as pessoas pensam 

Existem mais de 200 mil habitantes, mas a cidade em si é bastante 
grande, o mais legal é que se encontra pequeno. Na verdade, ela 
não é tão calma quanto parece à primeira vista. Infelizmente, 

 problemas desta 
cidade, mas você não pode apenas encontrar a diferença de 
problemas. Eu acho, Dourados, uma cidade loucamente colorida e 
dançante. Ao caminhar ao longo da rua, você pode ver casas 

íris, um carro que não se sabe 
como ficou metade no 
segundo andar de um prédio 
residencial como uma 
decoração, jogando em todos 
os lugares, música e pessoas 
incríveis entretendo a 
multidão no semáforo. Bem, a 

natureza é algo com o qual eu me apaixonei irrevogavelmente. 
te enormes árvores tropicais, 1000 espécies de 

palmeiras, frutos facilmente alcançáveis e papagaios pairando 
sobre a cabeça. Esta cidade está respirando e pronta para se 



desenvolver. A cidade que ganhou meu coração, porque agora é 
minha cidade.

Claro, eles
diferença e, às vezes, não é para melhor, você não vai desistir e 
voltar?" Ao que eu respondo: "A diferença sempre tem um lado 
bom e um lado ruim, na verdade, funciona como uma balança, 
mas às vezes ela pode
cultura, para mergulhar de cabeça
que ver os dois lados da moeda. Se você não está pronto para isso, 
não é para você, mas se você está pronto para ver esta vida 
completamente de um ângulo
arranjado, vale a pena arriscar apenas uma vez, e então você não 
pode parar ... "

A primeira coisa que vemos quando chegamos a um lugar 
completamente diferente é a diferença. E começamos a comparar 
tudo, absolutamente t
vezes, você só precisa se acalmar e aceitar o mesmo que pareceu 
diferente de alguma coisa comum 
Cultura". Você aceita algumas, às vezes insanamente diferentes 
da coisa "normal", como algo que v
vêem todos os dias e não estão mais surpresos ou gritando que 
"não é normal!" "errado", mas simplesmente faça isso, então você 
começará a entender outra cultura diferente da sua, mas que já é 
sua cultura também.

 

Разница

вещах

совершенно

desenvolver. A cidade que ganhou meu coração, porque agora é 
minha cidade. 

Claro, eles não vão parar de perguntar: "Por que, se há uma 
diferença e, às vezes, não é para melhor, você não vai desistir e 
voltar?" Ao que eu respondo: "A diferença sempre tem um lado 
bom e um lado ruim, na verdade, funciona como uma balança, 
mas às vezes ela pode se desequilibrar e para você estudar a 
cultura, para mergulhar de cabeça- isso significa que você tem 
que ver os dois lados da moeda. Se você não está pronto para isso, 
não é para você, mas se você está pronto para ver esta vida 
completamente de um ângulo diferente e entender como tudo está 
arranjado, vale a pena arriscar apenas uma vez, e então você não 
pode parar ... " 

A primeira coisa que vemos quando chegamos a um lugar 
completamente diferente é a diferença. E começamos a comparar 
tudo, absolutamente tudo, se você não percebeu isso. Mas às 
vezes, você só precisa se acalmar e aceitar o mesmo que pareceu 
diferente de alguma coisa comum - esta é a "Absorção da 
Cultura". Você aceita algumas, às vezes insanamente diferentes 
da coisa "normal", como algo que você e os outros ao seu redor 
vêem todos os dias e não estão mais surpresos ou gritando que 
"não é normal!" "errado", mas simplesmente faça isso, então você 
começará a entender outra cultura diferente da sua, mas que já é 
sua cultura também. 

 

Разница 

ица есть всегда и везде, даже в самых обыкновенных
вещах, что уж говорить о двух городах, находящихся
совершенно отдаленных континентах.  

 

desenvolver. A cidade que ganhou meu coração, porque agora é 

não vão parar de perguntar: "Por que, se há uma 
diferença e, às vezes, não é para melhor, você não vai desistir e 
voltar?" Ao que eu respondo: "A diferença sempre tem um lado 
bom e um lado ruim, na verdade, funciona como uma balança, 

se desequilibrar e para você estudar a 
isso significa que você tem 

que ver os dois lados da moeda. Se você não está pronto para isso, 
não é para você, mas se você está pronto para ver esta vida 

diferente e entender como tudo está 
arranjado, vale a pena arriscar apenas uma vez, e então você não 

A primeira coisa que vemos quando chegamos a um lugar 
completamente diferente é a diferença. E começamos a comparar 

udo, se você não percebeu isso. Mas às 
vezes, você só precisa se acalmar e aceitar o mesmo que pareceu 

esta é a "Absorção da 
Cultura". Você aceita algumas, às vezes insanamente diferentes 

ocê e os outros ao seu redor 
vêem todos os dias e não estão mais surpresos ou gritando que 
"não é normal!" "errado", mas simplesmente faça isso, então você 
começará a entender outra cultura diferente da sua, mas que já é 

самых обыкновенных 
городах находящихся на 
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не только
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если есть
все не

На что
сторона

весы. 
погружаться

увидеть

не готовы
жизнь

таки все
вы уже

Россия/ УР/ Можга) Я живу в безумно маленьком
население которого не превышает 50К 
возможно, мой город не шикарен, возможно
инфраструктурой и прочей ерундой, которой
города миллионники. Он мал, но при этом всем
спокоен, за это я его безумно люблю. Мой
природой, что делает его таким уютным и теплым

Бразилия/ МС/ Дорадос) Знаете, для меня было
странно попасть в большой город как Дорадос
страннее мне показалось ,как люди думают об
как думает сам город. Здесь более 200К обитателей
город довольно большой, самое смешное, что
себя маленьким. На самом деле он не такой спокойный
кажется на первый взгляд. К сожалению, сейчас
поделиться с вами всеми проблемами этого города
не только в проблемах можно найти разницу

адос, безумно цветной и танцующий город
можно увидеть дома расскрашенные всеми цветами
машину, непонятно каким образом оказавшуюся
на втором этаже жилого здания, отовсюду
музыку и невероятных людей развлекающих
светофоре. Ну а природа- это то, во что я
влюбилась. Безумно огромные тропические деревья
видов пальм, фрукты прямо дотянуться рукой и
головой попугаи. Этот город дышит и готов
Город, который завоевал мое сердце, потому что
мой город. 

Конечно же, меня не перестанут спрашивать: " 
если есть такая разница и иногда не в лучшую
все не бросишь и не вернешься обратно?" 

На что я отвечаю:" Разница есть всегда. Всегда
сторона, всегда плохая. Все, на самом деле
весы. Но иногда и они могут ломаться. Изучать
погружаться в нее с головой- это означает, что
увидеть все стороны другого для вас мира. Если
не готовы, это не для вас, но если вы готовы
жизнь совершенно с другого ракурса и понять
таки все устроено, то стоит рискнуть всего один
вы уже не сможете остановиться…" 

 

маленьком городке, 
К человек. Да, 

возможно, он не богат 
которой так гордятся 
этом всем он очень 
Мой город богат 
теплым для меня. 

было на удивление 
Дорадос. Но еще 

думают об этом городе, 
обитателей, но сам 

смешное, что он находит 
такой спокойный, как 

сейчас я не могу 
этого города, но ведь 
разницу. Я думаю, 
город. Идя по улице 

всеми цветами радуги, 
оказавшуюся наполовину 
отовсюду играющую, 

развлекающих толпу на 
что я бесповоротно 

тропические деревья, 1000 
рукой и парящие над 
готов развиваться. 

потому что теперь это и 

спрашивать: " Почему же, 
лучшую сторону, ты 

Всегда есть хорошая 
деле, работает как 
Изучать культуру, 
что тебе придется 

мира Если вы к такому 
готовы увидеть эту 
понять, как же все-
один раз, а дальше 



Первое

место

абсолютно

просто

таким

и есть
безумно

другие

удивляешься

"неправильно
начнешь

твоей

15-12 – Kseniia vai para casa de amigo para tomar tererê, e logo depois, no início da 
noite as mulheres da casa vão para o aniversário da Cida Nabuco, mega festa exclusiva 
para mulheres e eu fico em casa

16-12 – As mulheres da casa retornam à meia
tempo que a Celma e a Kseniia
conta as brincadeiras que fizeram e disse que 
vários momentos com as brincadeiras que ela nunca tinha visto. Ligamos (eu e 
para a moça que fala português em São Petersburgo para conversarmos sobre sua ajuda 
em adquirir imóvel em Vyborg. Fica combinado d
enquanto conversamos com o Igor via whatsapp ela conversa com sua família.

Fica apaixona e tira fotos da fruta Lichia. “
como é o nome?” e quando conversa com seus pais fala desta 

Vamos para a cidade de Fátima do Sul em aniversário de sobrinha da Celma, 
retornamos por volta da meia

17-12 – Almoço em casa, aparecem o Adailton e família, meu cunhado Elson e família, 
meus pais e também o Edilson e a Valéria. Depois do alm
para a casa da Antonia, disse que tomar tererê. Daí falamos que quando chegar virá de 
boca aberta de cançada. E não dá outra, isso mesmo que acontece, tanto que dorme 
muito cedo. Também pudera o sol da “pega” que estava e ela d

Первое что мы видим, когда приезжаем в совершенно
место -это разница. И мы начинаем все

абсолютно все, если вы этого не замечали. Но иногда
просто успокоиться и принять то самое, что казалось
таким другим, как какую-то самую обыкновенную
и есть "Прием культуры". Ты принимаешь какую
безумно иную от "нормальной" вещь, как что
другие окружающие тебя люди видят каждый день
удивляешься или не кричишь, что " это ненормально
неправильно!", а просто делаешь это, именно
начнешь понимать другую культуру ОТЛИЧИТЕЛЬНУЮ
твоей, но уже такой родной. 

 

vai para casa de amigo para tomar tererê, e logo depois, no início da 
noite as mulheres da casa vão para o aniversário da Cida Nabuco, mega festa exclusiva 
para mulheres e eu fico em casa sozinho, escrevendo para vocês queridos leitores.

As mulheres da casa retornam à meia-noite da festa que foram. Durante o 
Kseniia passam na piscina – perto do almoço 

conta as brincadeiras que fizeram e disse que a Kseniia fica vermelha de vergonha, em 
vários momentos com as brincadeiras que ela nunca tinha visto. Ligamos (eu e 
para a moça que fala português em São Petersburgo para conversarmos sobre sua ajuda 
em adquirir imóvel em Vyborg. Fica combinado de falarmos amanhã. Perto do almoço 
enquanto conversamos com o Igor via whatsapp ela conversa com sua família.

Fica apaixona e tira fotos da fruta Lichia. “Nossa que fruta gostosa, é muito gostosa, 
e quando conversa com seus pais fala desta fruta. 

Vamos para a cidade de Fátima do Sul em aniversário de sobrinha da Celma, 
retornamos por volta da meia-noite. 

Almoço em casa, aparecem o Adailton e família, meu cunhado Elson e família, 
meus pais e também o Edilson e a Valéria. Depois do almoço Kseniia
para a casa da Antonia, disse que tomar tererê. Daí falamos que quando chegar virá de 

E não dá outra, isso mesmo que acontece, tanto que dorme 
muito cedo. Também pudera o sol da “pega” que estava e ela de bicicleta.

 

в совершенно иное 
все сравнивать, 
Но иногда, нужно 

что казалось для тебя 
обыкновенную вещь- это 

принимаешь какую-то, порой 
как что-то, что ты и 
каждый день и уже не 

это ненормально!" 
именно тогда ты 

ОТЛИЧИТЕЛЬНУЮ от 

vai para casa de amigo para tomar tererê, e logo depois, no início da 
noite as mulheres da casa vão para o aniversário da Cida Nabuco, mega festa exclusiva 

sozinho, escrevendo para vocês queridos leitores. 

noite da festa que foram. Durante o 
perto do almoço – a Celma me 
fica vermelha de vergonha, em 

vários momentos com as brincadeiras que ela nunca tinha visto. Ligamos (eu e Kseniia) 
para a moça que fala português em São Petersburgo para conversarmos sobre sua ajuda 

Perto do almoço 
enquanto conversamos com o Igor via whatsapp ela conversa com sua família. 

Nossa que fruta gostosa, é muito gostosa, 

Vamos para a cidade de Fátima do Sul em aniversário de sobrinha da Celma, 

Almoço em casa, aparecem o Adailton e família, meu cunhado Elson e família, 
Kseniia vai de bicicleta 

para a casa da Antonia, disse que tomar tererê. Daí falamos que quando chegar virá de 
E não dá outra, isso mesmo que acontece, tanto que dorme 

e bicicleta. 



18-12 – Vai de bicicleta para a casa da Nuawan e retorna no final do dia novamente de 
língua de fora e o cançasso toma conta e vai dormir cedo novamente.

19-12 – Vai com a Celma em almoço dos professores do CAIC, escola onde a Celma 
leciona. Lá tem um menino que conhece ela e não desgruda. 
todos querendo conversar com ela.

Logo pela manhã tenho uma notícia muito triste, o imóvel que estávamos negociando 
em Vyborg (perto da divisa com a Finlândia) foi 
São Petersburgo. 

20-12 – Kseniia e Raissa acordam por volta das quatro horas da manhã, também para 
viajar todo mundo é rápido. 
açúcar”, diz ela. “Eu não tomo com açúcar
afinal “aqui tudo mundo não pode tomar sem açúcar
las para a casa da Marli de onde sairão com destino à cidade de Bonito. Ficarão lá até 
amanhã no final do dia. Logo pela manhã, tam
pelo aniversário de Natália Zolotova (mãe hospedeira do Igor em Votkinsky durante seu 
intercambio na Rússia em 2015
manhã e após retirarem as coisas dos carros organizam o
no Rio Formoso. O almoço é preparado pelos pais hospedeiros Volmir e Milton com 
churrasco, pão, vinagrete que por sinal todos gostaram. Depois de uma cesta voltam ao 
rio e no final da tarde mais comida, um lanchinho leve com bol
preparado pela mãe hospedeira Denilce. Então começa a chover então aproveitamos 
para ir à cidade e mais a noite visitamos o projeto Jibóia. Passamos também por lojinhas 
para comprarmos lembrancinhas e comer novamente.

Vai de bicicleta para a casa da Nuawan e retorna no final do dia novamente de 
língua de fora e o cançasso toma conta e vai dormir cedo novamente. 

Vai com a Celma em almoço dos professores do CAIC, escola onde a Celma 
á tem um menino que conhece ela e não desgruda. Kseniia faz sucesso com 

todos querendo conversar com ela. 

Em Bonito-MS 

Logo pela manhã tenho uma notícia muito triste, o imóvel que estávamos negociando 
sa com a Finlândia) foi vendido para um russo da região de 

e Raissa acordam por volta das quatro horas da manhã, também para 
viajar todo mundo é rápido. Kseniia faz café e experimento. “Cuidado ele não tem 

Eu não tomo com açúcar”, respondo. Então ela me dá os parabéns 
aqui tudo mundo não pode tomar sem açúcar”. E às cinco horas lá vou eu levá

las para a casa da Marli de onde sairão com destino à cidade de Bonito. Ficarão lá até 
Logo pela manhã, também, envio mensagem de felicitações 

pelo aniversário de Natália Zolotova (mãe hospedeira do Igor em Votkinsky durante seu 
intercambio na Rússia em 2015-2016). Chegam a Bonito por volta das 10 horas da 
manhã e após retirarem as coisas dos carros organizam o quiosque e vão tomar banho 
no Rio Formoso. O almoço é preparado pelos pais hospedeiros Volmir e Milton com 
churrasco, pão, vinagrete que por sinal todos gostaram. Depois de uma cesta voltam ao 
rio e no final da tarde mais comida, um lanchinho leve com bolo e cueca virada 
preparado pela mãe hospedeira Denilce. Então começa a chover então aproveitamos 
para ir à cidade e mais a noite visitamos o projeto Jibóia. Passamos também por lojinhas 
para comprarmos lembrancinhas e comer novamente. 

 

Vai de bicicleta para a casa da Nuawan e retorna no final do dia novamente de 

Vai com a Celma em almoço dos professores do CAIC, escola onde a Celma 
faz sucesso com 

 

Logo pela manhã tenho uma notícia muito triste, o imóvel que estávamos negociando 
vendido para um russo da região de 

e Raissa acordam por volta das quatro horas da manhã, também para 
“Cuidado ele não tem 

, respondo. Então ela me dá os parabéns 
”. E às cinco horas lá vou eu levá-

las para a casa da Marli de onde sairão com destino à cidade de Bonito. Ficarão lá até 
bém, envio mensagem de felicitações 

pelo aniversário de Natália Zolotova (mãe hospedeira do Igor em Votkinsky durante seu 
Bonito por volta das 10 horas da 

quiosque e vão tomar banho 
no Rio Formoso. O almoço é preparado pelos pais hospedeiros Volmir e Milton com 
churrasco, pão, vinagrete que por sinal todos gostaram. Depois de uma cesta voltam ao 

o e cueca virada 
preparado pela mãe hospedeira Denilce. Então começa a chover então aproveitamos 
para ir à cidade e mais a noite visitamos o projeto Jibóia. Passamos também por lojinhas 



21-12 – No início da noite as meninas (Raissa e 
felizes comentam o que fizeram por lá (banho de cachoeira, visitaram balneário, fizeram 
um amigo secreto, comeram muito bem, fotos... fotos... fotos, fotos com arar
visitaram o Projeto Jibóia e olha a cara de medo da 

E claro, no final do dia, quando retornam à Dourados, só podiam estar desse jeito.

A turma toda em Bonito 

No início da noite as meninas (Raissa e Kseniia) retornam de Bonito, e todas 
felizes comentam o que fizeram por lá (banho de cachoeira, visitaram balneário, fizeram 
um amigo secreto, comeram muito bem, fotos... fotos... fotos, fotos com arar
visitaram o Projeto Jibóia e olha a cara de medo da Kseniia abaixo. 

E agora quem vai morrer? 

E claro, no final do dia, quando retornam à Dourados, só podiam estar desse jeito.

 

 

) retornam de Bonito, e todas 
felizes comentam o que fizeram por lá (banho de cachoeira, visitaram balneário, fizeram 
um amigo secreto, comeram muito bem, fotos... fotos... fotos, fotos com araras, 

 

E claro, no final do dia, quando retornam à Dourados, só podiam estar desse jeito. 



23-12 – Ligamos para o Valery, corretor de imóveis em São Petersburg e ficamos quase 
uma hora conversando com ele e acho que demos um nó na cabeça dele, pois a 
falava com ele em russo e disse que seu pai (eu) era brasileiro e queria comprar o 
imóvel na Rússia e que ela era russa...kkk. A noite comemos uma torta de batata que a 
Celma e a Kseniia fizeram e também lanche que a Raissa queria. Assistimos o filme “A 
Grande Muralha” e visitamos inúmeras ofertas de imóveis a venda em Kazan, 
Volgogrado, Samara, São Petersburgo, Velikh Novgorod, Nizhini Novgorod, Moscou, 
Criméia e Voronezh. 

24-12 – Depois do almoço vou dar uma cochiladinha básica e quando acordo estão 
conversando com o Igor via whatsapp, pois ele está na cidade d
apartamento da Vlada, ex-

Agora estão cansadas né!!! 

Ligamos para o Valery, corretor de imóveis em São Petersburg e ficamos quase 
uma hora conversando com ele e acho que demos um nó na cabeça dele, pois a 
falava com ele em russo e disse que seu pai (eu) era brasileiro e queria comprar o 

l na Rússia e que ela era russa...kkk. A noite comemos uma torta de batata que a 
fizeram e também lanche que a Raissa queria. Assistimos o filme “A 

Grande Muralha” e visitamos inúmeras ofertas de imóveis a venda em Kazan, 
ra, São Petersburgo, Velikh Novgorod, Nizhini Novgorod, Moscou, 

Uma arara vermelha em Bonito 

Depois do almoço vou dar uma cochiladinha básica e quando acordo estão 
conversando com o Igor via whatsapp, pois ele está na cidade d

-colega de aula quando ele residiu em Votkinsky. Passo o 

 

 

Ligamos para o Valery, corretor de imóveis em São Petersburg e ficamos quase 
uma hora conversando com ele e acho que demos um nó na cabeça dele, pois a Kseniia 
falava com ele em russo e disse que seu pai (eu) era brasileiro e queria comprar o 

l na Rússia e que ela era russa...kkk. A noite comemos uma torta de batata que a 
fizeram e também lanche que a Raissa queria. Assistimos o filme “A 

Grande Muralha” e visitamos inúmeras ofertas de imóveis a venda em Kazan, 
ra, São Petersburgo, Velikh Novgorod, Nizhini Novgorod, Moscou, 

 

Depois do almoço vou dar uma cochiladinha básica e quando acordo estão 
conversando com o Igor via whatsapp, pois ele está na cidade de Ijevsky no 

colega de aula quando ele residiu em Votkinsky. Passo o 



restante do dia consultando imóveis na Rússia. No final do dia 
presentinhos para nós (eu ganho um bonequinho, a mãe uma caixa para guardar jóias e 
Raissa uma matrioska). Depois a Celma dá para ela uma camisa da seleção brasileira de 
futebol. 

Quando entrega os presentes diz “eu já estou aqui cinco meses e gosto muito 
dessa família. Então na família tem o pai que protege todos nós (daí dá o 
bonequinh
Celma) e tem uma menina que eu ainda não conheço ela toda, apenas parte 
assim (e vai mostrando as bonequinhas uma dentro da outra) e acho que já 
conheço ela assim, daí ainda vai demorar mai
entrega a matriosca para a Raissa). Então abraços, abraços.

A noite vão para a missa de natal na Igreja São João Batista, bem pertinho daqui, apenas 
uma quadra. Depois para a casa do Adailton para a ceia de natal. Recebemos feliz
do Igor, da Valentina Veronese e do Pieter
“feliz natal família de merda

25-12 – Almoço de natal na casa do Adailton. Nada de novidade, nem mesmo quanto à 
comida (bebida, churrasco de carne bovina, frango, 
arroz, saladas de alface, cebola, tomate, rúcula, mandioca, abacaxi).
de seus pais hospedeiros em Votkinsky para visitas.

26-12 – Logo após o almoço vamos para Campo Grande em festa de aniversário de 
criança. Durante a festa a 
crianças, fotos com fantasias e tudo mais.
descansar. 

restante do dia consultando imóveis na Rússia. No final do dia 
presentinhos para nós (eu ganho um bonequinho, a mãe uma caixa para guardar jóias e 
Raissa uma matrioska). Depois a Celma dá para ela uma camisa da seleção brasileira de 

Quando entrega os presentes diz “eu já estou aqui cinco meses e gosto muito 
dessa família. Então na família tem o pai que protege todos nós (daí dá o 
bonequinho pra mim), tem a mãe que cuida muito de nós (dá a caixinha para a 
Celma) e tem uma menina que eu ainda não conheço ela toda, apenas parte 
assim (e vai mostrando as bonequinhas uma dentro da outra) e acho que já 
conheço ela assim, daí ainda vai demorar mais para eu conhecer tudo (e 
entrega a matriosca para a Raissa). Então abraços, abraços.

A noite vão para a missa de natal na Igreja São João Batista, bem pertinho daqui, apenas 
Depois para a casa do Adailton para a ceia de natal. Recebemos feliz

do Igor, da Valentina Veronese e do Pieter-Jan e a Heidrun complementa enviando 
feliz natal família de merda”. 

Almoço de natal na casa do Adailton. Nada de novidade, nem mesmo quanto à 
comida (bebida, churrasco de carne bovina, frango, carneiro e porco, além de salpicão, 
arroz, saladas de alface, cebola, tomate, rúcula, mandioca, abacaxi). Igor chega 
de seus pais hospedeiros em Votkinsky para visitas. 

Logo após o almoço vamos para Campo Grande em festa de aniversário de 
iança. Durante a festa a Kseniia diz “aqui é o lugar certo pra você

crianças, fotos com fantasias e tudo mais. Depois de terminada vamos para o hotel 

Estou bonito no meio dessa mulherada 

 

 

restante do dia consultando imóveis na Rússia. No final do dia Kseniia dá uns 
presentinhos para nós (eu ganho um bonequinho, a mãe uma caixa para guardar jóias e a 
Raissa uma matrioska). Depois a Celma dá para ela uma camisa da seleção brasileira de 

Quando entrega os presentes diz “eu já estou aqui cinco meses e gosto muito 
dessa família. Então na família tem o pai que protege todos nós (daí dá o 

o pra mim), tem a mãe que cuida muito de nós (dá a caixinha para a 
Celma) e tem uma menina que eu ainda não conheço ela toda, apenas parte 
assim (e vai mostrando as bonequinhas uma dentro da outra) e acho que já 

s para eu conhecer tudo (e 
entrega a matriosca para a Raissa). Então abraços, abraços. 

A noite vão para a missa de natal na Igreja São João Batista, bem pertinho daqui, apenas 
Depois para a casa do Adailton para a ceia de natal. Recebemos feliz natal 

Jan e a Heidrun complementa enviando 

Almoço de natal na casa do Adailton. Nada de novidade, nem mesmo quanto à 
carneiro e porco, além de salpicão, 

Igor chega à casa 

Logo após o almoço vamos para Campo Grande em festa de aniversário de 
aqui é o lugar certo pra você”. Fotos com as 

Depois de terminada vamos para o hotel 

 



27-12 – Ficamos em Campo Grande durante o dia aproveitando para a 
alguns lugares, como a área militar, o aeroporto, o shopping, o Parque dos Poderes, a 

 

28-12 – Ajuda na limpeza da casa e ela e a Celma instituem que agora temos que trocar 
o chinelo para entrar em casa para não ficar sujando. Agora lascou de vez com as duas 
colocando ordem. A noite vão ao cinema com amigos para assistirem ao filme 

Ficamos em Campo Grande durante o dia aproveitando para a Kseniia
alguns lugares, como a área militar, o aeroporto, o shopping, o Parque dos Poderes, a 

Cidade do Natal e aproveitamos para 
almoçar na casa de minha prima Juniele. 
Retornamos para Dourados no final do dia 
chegando por volta das 22:30 horas em nossa 
casa. Kseniia perde a festa de aniversário da 
Nauwan. Kseniia abre uma conta no VK para 
a Raissa com o nome de Vera Nikolskaia.

Cidade do Papai Noel em Campo Grande 

Flores para todos os lados 

Ajuda na limpeza da casa e ela e a Celma instituem que agora temos que trocar 
o chinelo para entrar em casa para não ficar sujando. Agora lascou de vez com as duas 

A noite vão ao cinema com amigos para assistirem ao filme 

 

Kseniia conhecer 
alguns lugares, como a área militar, o aeroporto, o shopping, o Parque dos Poderes, a 

Cidade do Natal e aproveitamos para 
almoçar na casa de minha prima Juniele. 

para Dourados no final do dia 
chegando por volta das 22:30 horas em nossa 

perde a festa de aniversário da 
abre uma conta no VK para 

a Raissa com o nome de Vera Nikolskaia. 

 

 

Ajuda na limpeza da casa e ela e a Celma instituem que agora temos que trocar 
o chinelo para entrar em casa para não ficar sujando. Agora lascou de vez com as duas 

A noite vão ao cinema com amigos para assistirem ao filme Jumanji 



– Bem Vindo à Selva. Também recebo informação de que sua carteira para acesso ao 
clube Indaiá foi aprovada. 

29-12 – Vamos ao clube Indaiá para emissão da carteirinha de acesso.

- “Elefante, não, não. Minha mãe não vai mais querer eu em casa quando voltar 
não vou conseguir comprar tanta comida pra você 
Diz Kseniia quando vê a foto que foi colocada na carteirinha.
Yasamin onde passará a noite.

30-12 – Vou buscar a Kseniia
horário de término do meu trabalho. Lá a Jessica vai conversar com ela e então ficamos 
discutindo um monte sobre as comidas que são boas, que são ruins e 
meia-hora e aproveita e tira foto (a Elastic woman and micro woman)

Lá pelos cantos de Votkinsky 
intercambio – nos diz que a diretora da escola onde estudou sempre
ela mostra o livro “Três Reencontros” editado em junho 2016 e se refere 
fizemos à escola e também às famílias que ele viveu.

31-12 – Almoçamos na casa de meus pais e depois do almoço preenchemos ficha para 
autorização viagem Kseniia
aqui e 24 horas em Mozhga comemoramos a virada do ano 2017
russa com champagne um papel escrito o sonho para 2018 queimado colocamos na 
champagne e tomamos sem esquecer de engolir o papel queimado. Vemos sua família 
natural soltando fogos via whatsapp.
família natural e nos diz que eles estão muito felizes dela estar nesta família, que gosta 
de todos nós e estão muito felizes por ter nos conhecido. Pede para que no próximo ano 
passemos o ano novo juntos em Mozhga

. Também recebo informação de que sua carteira para acesso ao 
 

Vamos ao clube Indaiá para emissão da carteirinha de acesso. 

Elefante, não, não. Minha mãe não vai mais querer eu em casa quando voltar 
não vou conseguir comprar tanta comida pra você Kseniia’ vai dizer minha mãe

quando vê a foto que foi colocada na carteirinha. Depois a deixo
onde passará a noite. 

Kseniia na casa da Yasamin e passamos pela Comid até dar o 
horário de término do meu trabalho. Lá a Jessica vai conversar com ela e então ficamos 
discutindo um monte sobre as comidas que são boas, que são ruins e assim por mais de 

e aproveita e tira foto (a Elastic woman and micro woman). Vamos para casa.

Lá pelos cantos de Votkinsky – por onde o Igor está revendo o pessoal da época de seu 
nos diz que a diretora da escola onde estudou sempre que vai alguém lá 

ela mostra o livro “Três Reencontros” editado em junho 2016 e se refere 
fizemos à escola e também às famílias que ele viveu. 

Almoçamos na casa de meus pais e depois do almoço preenchemos ficha para 
Kseniia para Ilhéus e também Rio de Janeiro. Depois, 

aqui e 24 horas em Mozhga comemoramos a virada do ano 2017-2018 e na tradição 
russa com champagne um papel escrito o sonho para 2018 queimado colocamos na 
champagne e tomamos sem esquecer de engolir o papel queimado. Vemos sua família 

tando fogos via whatsapp. Kseniia fala bastante durante o dia todo com sua 
família natural e nos diz que eles estão muito felizes dela estar nesta família, que gosta 
de todos nós e estão muito felizes por ter nos conhecido. Pede para que no próximo ano 

semos o ano novo juntos em Mozhga. Vamos à noite para a casa de meu irmão 
Adailton onde jantamos e comemoramos a despedida de 
2017 e início de 2018. 

- Obrigado pai, obrigado mãe. Um ano atrás eu nem sabia 
que ia estar aqui tão longe de minha família. Esse 
muito difícil para mim, mas a noite está sendo muito legal. 
– Diz Kseniia para nós. 

Raissa e Kseniia atormentam a vizinhança com fogos e 
bombinhas. Eu também detesto essa idiotice humana.

01-01 - Dia de Ano Novo e o almoço é aqui em casa com 
várias pessoas parentes da Celma. Muita comida também 
compõe o cardápio do dia e Kseniia faz uma salada 
chamada Ghezdo Glukcharia que todos adoram.
 

 

. Também recebo informação de que sua carteira para acesso ao 

Elefante, não, não. Minha mãe não vai mais querer eu em casa quando voltar ‘eu 
dizer minha mãe”. – 

a deixo na casa da 

na casa da Yasamin e passamos pela Comid até dar o 
horário de término do meu trabalho. Lá a Jessica vai conversar com ela e então ficamos 

assim por mais de 
. Vamos para casa. 

por onde o Igor está revendo o pessoal da época de seu 
que vai alguém lá 

ela mostra o livro “Três Reencontros” editado em junho 2016 e se refere à visita que 

Almoçamos na casa de meus pais e depois do almoço preenchemos ficha para 
para Ilhéus e também Rio de Janeiro. Depois, às 17 horas 

2018 e na tradição 
russa com champagne um papel escrito o sonho para 2018 queimado colocamos na 
champagne e tomamos sem esquecer de engolir o papel queimado. Vemos sua família 

fala bastante durante o dia todo com sua 
família natural e nos diz que eles estão muito felizes dela estar nesta família, que gosta 
de todos nós e estão muito felizes por ter nos conhecido. Pede para que no próximo ano 

Vamos à noite para a casa de meu irmão 
Adailton onde jantamos e comemoramos a despedida de 

Obrigado pai, obrigado mãe. Um ano atrás eu nem sabia 
minha família. Esse dia foi 

muito difícil para mim, mas a noite está sendo muito legal. 

atormentam a vizinhança com fogos e 
bombinhas. Eu também detesto essa idiotice humana. 

Dia de Ano Novo e o almoço é aqui em casa com 
Celma. Muita comida também 

faz uma salada 
chamada Ghezdo Glukcharia que todos adoram. 



02-01 – Kseniia levanta por volta das onze horas e Raissa um pouquinho mais tarde, às 
13 horas. Durante o almoço 
as informações que a corretora de Velik Novgorod na Rússia tinha passado para ela 
ontem quando ligamos para discutir sobre imóvel que está 
Kseniia faz Grenki (pão molhado), Sukchar
abóbora) para jantarmos. 
 
03-01 – Corremos atrás de compras as passagens que o AFS aprovará quanto a viagem 
da Kseniia para Ilhéus e Rio de Janeiro, uma vez que falta apenas a assinatura dos pais 
naturais dela, mas já estão cientes e concordam com esta viagem. 
continua com dor na garganta e resfriado.

levanta por volta das onze horas e Raissa um pouquinho mais tarde, às 
13 horas. Durante o almoço – que Kseniia ainda não sarou da garganta 
as informações que a corretora de Velik Novgorod na Rússia tinha passado para ela 
ontem quando ligamos para discutir sobre imóvel que está à venda por lá. 

faz Grenki (pão molhado), Sukchari (pão seco) e Tykvehnoe (um purê de 

Corremos atrás de compras as passagens que o AFS aprovará quanto a viagem 
para Ilhéus e Rio de Janeiro, uma vez que falta apenas a assinatura dos pais 

stão cientes e concordam com esta viagem. Vai à farmácia pois 
continua com dor na garganta e resfriado. 

Thays bom dia. 

1 falei com a família do rio de janeiro e está tudo ok me 
parecer uma ótima família. 2 2 o rapaz de ilhéus estará 
me confirmando até o final do dia mas ele é pai 
hospedeiro de uma italiana Eleonora mas acredito que 
não haverá problemas. 3 3 quanto ao trânsito de dourados 
para São Paulo estivemos olhando ônibus e vôo e a 
questão dos ônibus todos saem no final do dia daqui e 
chegam no outro dia em São Paulo. São ônibus leite e não 
param no meio do caminho. quanto a avião ela teria que 
posar em São Paulo pelo problema de conexões daqui.
acreditamos que não há problemas quanto a isso pois é 
uma menina de grande responsabilidade.
melhor ela dormir essa noite no ônibus do que em São 
Paulo. 5 sua família natural não se opõem a esta forma de 
viagem. Você acredita que podemos comprar os bilhetes?

Então a Thays do AFS responde: Bom dia Sr. Walter. 
Otimo! OK então! . Sim, então fico no aguardo. A questão 
que temos uma recomendação do AFS INT de não 
autorizar viagens à noite devido os riscos para a 
segurança do participante. São muitas horas de onibus e o 
mais seguro é ela ir de avião. Vai pagar mais caro, mas 
seguiremos a recomendação do AFS. Ainda não, 
precisamos da autorização dos pais via AFS. Vou solicitar 
hj. Mais ela tem que mudar o transporte de Dourados até 
SP”. Depois que digo que vamos resolver isto Thays diz: 
“Otimo! Já pedi o TW...fala com a Kseniia
pais e pedir que eles entrem em contato com o AFS Russia 
pra assianr o documento...o quanto antes melhor pra ela”.

 

levanta por volta das onze horas e Raissa um pouquinho mais tarde, às 
ainda não sarou da garganta – falamos sobre 

as informações que a corretora de Velik Novgorod na Rússia tinha passado para ela 
venda por lá. À noite 

i (pão seco) e Tykvehnoe (um purê de 

Corremos atrás de compras as passagens que o AFS aprovará quanto a viagem 
para Ilhéus e Rio de Janeiro, uma vez que falta apenas a assinatura dos pais 

Vai à farmácia pois 

1 falei com a família do rio de janeiro e está tudo ok me 
2 o rapaz de ilhéus estará 

final do dia mas ele é pai 
hospedeiro de uma italiana Eleonora mas acredito que 

3 quanto ao trânsito de dourados 
para São Paulo estivemos olhando ônibus e vôo e a 
questão dos ônibus todos saem no final do dia daqui e 

dia em São Paulo. São ônibus leite e não 
param no meio do caminho. quanto a avião ela teria que 
posar em São Paulo pelo problema de conexões daqui. 4  
acreditamos que não há problemas quanto a isso pois é 
uma menina de grande responsabilidade. pensamos ser 
melhor ela dormir essa noite no ônibus do que em São 

5 sua família natural não se opõem a esta forma de 
Você acredita que podemos comprar os bilhetes? 

Então a Thays do AFS responde: Bom dia Sr. Walter. 
aguardo. A questão 

que temos uma recomendação do AFS INT de não 
autorizar viagens à noite devido os riscos para a 
segurança do participante. São muitas horas de onibus e o 
mais seguro é ela ir de avião. Vai pagar mais caro, mas 

o AFS. Ainda não, 
precisamos da autorização dos pais via AFS. Vou solicitar 
hj. Mais ela tem que mudar o transporte de Dourados até 
SP”. Depois que digo que vamos resolver isto Thays diz: 

Kseniia pra avisar os 
que eles entrem em contato com o AFS Russia 

pra assianr o documento...o quanto antes melhor pra ela”. 



 
04-01 – Cinco meses dela em nossa residência. Vamos aguardar a janta que fará para 
nós. Compro pitaia que Kseniia
para a viagem dela continua e no final do
inclusive com e-mail do AFS Rio de Janeiro recebemos e
que não vão autorizar a viagem.
 
- Hoje você vai ter mais uma diária. 
aprontar a janta, mas na verdade ela queria dizer “hoje você
 
- O que você vai fazer? – Pergunto.
- Bobra com canela que você adoro. 
 
Então fica pronta a torta de carne e batata (Myasn
boa e devoramos em poucos minutos.

Então a documentação dos pais da Kseniia
e enviamos com urgência para o AFS pois dizem que a 
Neide (do AFS) em Ilhéus precisa desta documen
Então é enviado tudo correto e pronto. 

Cinco meses dela em nossa residência. Vamos aguardar a janta que fará para 
Kseniia gosta muito (e que ela chama de fruta dragão). 

para a viagem dela continua e no final do dia depois de tudo comprado e organizado, 
mail do AFS Rio de Janeiro recebemos e-mail do comitê de Ilhéus de 

que não vão autorizar a viagem. 

Hoje você vai ter mais uma diária. – Diz Kseniia quando fico olhando ela começar a 
anta, mas na verdade ela queria dizer “hoje você vai ter mais uma diarréia”.

Pergunto. 
Bobra com canela que você adoro. – (mantido original) – Responde ela.

a torta de carne e batata (Myasnoi pirog s kortoshkoi) que fica muito 
boa e devoramos em poucos minutos. 

Envio a seguinte mensagem para a Josyane em Ilhéus que 
seria a mãe hospedeira da Kseniia: “Josyane boa tarde. O 
pessoal do AFS deu ok para a viagem da Kseniia
então ela comprou as passagens para dia 10 a dia 15. 
Esta tudo ok aí com vocês? Ou não?“. Então a suposta 
mãe hospedeira respondeu: “Boa tarde, hoje a noite 
confirmarei com k diretor da ONG aqui de ilhéus e te 
digo”. Então mais uma mensagem minha: “ok, 
agradecemos e temos certeza de que você gostará da 
Kseniia. Qualquer dúvida pode falar comigo ou com 
minha esposa. Te agradecemos. Muito obrigado”.  Então 
mais a noite, precisamente as 21:51 horas deste dia 
Josyane retorna conforme combinado: “Boa noite, vocês 
ainda vão ficar sabendo aí, mas o presidente do comitê 
aqui de Ilhéus disse que a viagem foi negada porque ele 
não havia sido informado sobre isso, não tinha 
conhecimento algum e ele não tinha autorizado. Falou 
que mais para frente depois que resolver essa questão e o 
viagem for organizada da maneira correta ela poderá 
vir”. Na verdade já sabia disso conforme o e
reproduzo abaixo. Damos nosso ok novamente e apenas 
respondo: “O AFS rio autorizou. A menina então 

 

Kseniia vem assinados 
e enviamos com urgência para o AFS pois dizem que a 
Neide (do AFS) em Ilhéus precisa desta documentação. 

Cinco meses dela em nossa residência. Vamos aguardar a janta que fará para 
gosta muito (e que ela chama de fruta dragão). A saga 

dia depois de tudo comprado e organizado, 
mail do comitê de Ilhéus de 

quando fico olhando ela começar a 
vai ter mais uma diarréia”. 

Responde ela. 

kortoshkoi) que fica muito 

Envio a seguinte mensagem para a Josyane em Ilhéus que 
: “Josyane boa tarde. O 

Kseniia (russa) e 
agens para dia 10 a dia 15. 

Esta tudo ok aí com vocês? Ou não?“. Então a suposta 
mãe hospedeira respondeu: “Boa tarde, hoje a noite 
confirmarei com k diretor da ONG aqui de ilhéus e te 
digo”. Então mais uma mensagem minha: “ok, 

de que você gostará da 
. Qualquer dúvida pode falar comigo ou com 

minha esposa. Te agradecemos. Muito obrigado”.  Então 
mais a noite, precisamente as 21:51 horas deste dia 
Josyane retorna conforme combinado: “Boa noite, vocês 

aí, mas o presidente do comitê 
aqui de Ilhéus disse que a viagem foi negada porque ele 
não havia sido informado sobre isso, não tinha 
conhecimento algum e ele não tinha autorizado. Falou 
que mais para frente depois que resolver essa questão e o 

organizada da maneira correta ela poderá 
vir”. Na verdade já sabia disso conforme o e-mail que 
reproduzo abaixo. Damos nosso ok novamente e apenas 
respondo: “O AFS rio autorizou. A menina então 



05-01 – Insistimos novamente com a novela da viagem da 
aparentemente um “v” de lá insiste em manter seu ego, mas no final das contas a Marli 
lembra que em Ilhéus está morando a Gabriela Nabuco, pessoa de coração grande que 
abre as portas de seu apartamento para a permanência da 
encerrar temporariamente todas as conversas com o AFS, com os orientadores e com a 
família de lá, aguardando o retorno da 

Final do dia vão ao Clube Indaia e 
chega a nossa casa maravilhada com esta experi
russa. Muito feliz”. 

comprou as passagens. É uma excelente menina. Mas 
obrigado. Agradecemos”.  

Thaís, Boa tarde! Fiquei ciente dessa viagem ontem a 
noite. Duvidei inclusive que se tratava de intercambista do 
AFS, pois em momento algum fui consultado.
intercâmbio" está negado, de forma que o comitê Ilhéus 
não dará suporte a esta viagem. Em adição, a família 
hospedeira de Eleonora, que supostamente receberia, está 
desconfortável com essa situação e não deseja receber.

Atenciosamente, LEONARDO SILVA - Presidente Comitê 
Ilhéus 

Insistimos novamente com a novela da viagem da Kseniia
” de lá insiste em manter seu ego, mas no final das contas a Marli 

lembra que em Ilhéus está morando a Gabriela Nabuco, pessoa de coração grande que 
abre as portas de seu apartamento para a permanência da Kseniia por 
encerrar temporariamente todas as conversas com o AFS, com os orientadores e com a 
família de lá, aguardando o retorno da Kseniia para me manifestar. 

Aparentemente a suposta mãe hospedeira da 
Ilhéus ficou indecisa depois de ter conversado com o 
presidente local do AFS e desta forma se justifica mas não 
se compromete em receber nossa filha intercambista. 
“Bom dia Walter, como falei para sua esposa Eleonora e 
a primeira experiência nossa com intercâmbio. Ainda 
estamos aprendendo, por nos estava tudo certo ela 
poderia vir. Já estávamos organizando o quarto p ela. 
Mas o presidente do comitê da AFS aqui de ilhéus nos 
disse que não foi comunicado de nada. E isso não pode 
acontecer. Ficamos surpresos pensamos que o AFS do Rio 
estivesse entrado em contato com eles. Sentimos muito. 
Nossas portas continuarão abertas p ela.  

Final do dia vão ao Clube Indaia e Kseniia além de várias coisas faz sauna também e 
casa maravilhada com esta experiência. “Muito bom, to muito feliz, banya 

A Thays do AFS no final do dia nos diz que a família de 
Ilhéus desistiu de receber a menina, mas isto
sabíamos também e querem saber onde ela ficará na 
cidade já que as passagens foram compradas e não vamos 

 

É uma excelente menina. Mas 

Fiquei ciente dessa viagem ontem a 
noite. Duvidei inclusive que se tratava de intercambista do 
AFS, pois em momento algum fui consultado. O "Mini 
intercâmbio" está negado, de forma que o comitê Ilhéus 

viagem. Em adição, a família 
hospedeira de Eleonora, que supostamente receberia, está 
desconfortável com essa situação e não deseja receber. 

Presidente Comitê 

seniia para Ilhéus, 
” de lá insiste em manter seu ego, mas no final das contas a Marli 

lembra que em Ilhéus está morando a Gabriela Nabuco, pessoa de coração grande que 
por lá. Então vou 

encerrar temporariamente todas as conversas com o AFS, com os orientadores e com a 

Aparentemente a suposta mãe hospedeira da Kseniia em 
Ilhéus ficou indecisa depois de ter conversado com o 
presidente local do AFS e desta forma se justifica mas não 
se compromete em receber nossa filha intercambista. 
“Bom dia Walter, como falei para sua esposa Eleonora e 

intercâmbio. Ainda 
estamos aprendendo, por nos estava tudo certo ela 
poderia vir. Já estávamos organizando o quarto p ela. 
Mas o presidente do comitê da AFS aqui de ilhéus nos 
disse que não foi comunicado de nada. E isso não pode 

os pensamos que o AFS do Rio 
estivesse entrado em contato com eles. Sentimos muito. 

 

oisas faz sauna também e 
Muito bom, to muito feliz, banya 

A Thays do AFS no final do dia nos diz que a família de 
Ilhéus desistiu de receber a menina, mas isto nós já 
sabíamos também e querem saber onde ela ficará na 

mpradas e não vamos 



06-01 – Kseniia e Raissa fazem a anotação de todas as minhas moedas russas para 
exposição.  

- Não quero mais entrar naquele escritório. Quero me matar. 
árduo trabalho. 

Tomamos chá da tarde, com bolo e pipoca.

07-01 – Natal na Rússia. Igor chega á casa do Sr. Oleg Nikolskij 
juntamente com o Sr. Oleg Pavlov
quando passou alguns dias em sua casa durante seu intercambio em 2015

Vamos almoçar na casa de minha sogra e retornarmos para casa, eu para tirar uma 
soneca básica, Kseniia para estudar e Raissa para
sua mãe até perto do final da tarde.

Por volta das 18 horas chega a belga Antonia e dorme em nossa casa.

08-01 – Antonia passa o dia 
no final do dia sobre a aqu
fotos também enviadas por seu pai sobre as neves que estão se acumulando por lá.
Pedem pizza para janta e depois 

09-01 – Últimos preparativos para sua viagem 
embarca em Mozhga para Ekaterinburg, de volta às aulas. Fazemos o check
Aniversário do meu pai, Horácio, e então vamos jantar em sua casa.
cartão russo para meu pai. 

10-01 – Às três horas da manhã me lembro que é importante levar mais um documento 
para sua viagem. Como minha impressora não está imprimindo vou até a casa de meus 
pais, chegando lá também não dá certo e então vou até meu trabalho para imprimi
Volto para casa e as 5:30 hs da manhã vamos até a rodoviária para o embarque da 
Kseniia. Destino: Campo Grande. E de lá para Ilhéus e depois Rio de Janeiro.

desistir desta viagem para que ela conheça um lugar 
muito bonito.  

(suprimidos conversas com a Fátima e Marli 
Dourados). 

e Raissa fazem a anotação de todas as minhas moedas russas para 

entrar naquele escritório. Quero me matar. – Diz Kseniia

Tomamos chá da tarde, com bolo e pipoca. 

Natal na Rússia. Igor chega á casa do Sr. Oleg Nikolskij – pai da 
juntamente com o Sr. Oleg Pavlov (pai hospedeiro temporário do Igor em Zavyalova 
quando passou alguns dias em sua casa durante seu intercambio em 2015

almoçar na casa de minha sogra e retornarmos para casa, eu para tirar uma 
para estudar e Raissa para ir à uma festa. Celma ainda fica com 

sua mãe até perto do final da tarde. 

18 horas chega a belga Antonia e dorme em nossa casa. 

Antonia passa o dia em nossa casa. Faz a receita belga. Recebemos informações 
no final do dia sobre a aquisição do imóvel em Priluka, região de Novgorod.
fotos também enviadas por seu pai sobre as neves que estão se acumulando por lá.
Pedem pizza para janta e depois Kseniia vai dormir na casa da Andrelaine.

Últimos preparativos para sua viagem à Ilheus e Rio de Janeiro. Igor também 
embarca em Mozhga para Ekaterinburg, de volta às aulas. Fazemos o check
Aniversário do meu pai, Horácio, e então vamos jantar em sua casa.

 

três horas da manhã me lembro que é importante levar mais um documento 
para sua viagem. Como minha impressora não está imprimindo vou até a casa de meus 
pais, chegando lá também não dá certo e então vou até meu trabalho para imprimi

as 5:30 hs da manhã vamos até a rodoviária para o embarque da 
. Destino: Campo Grande. E de lá para Ilhéus e depois Rio de Janeiro.

 

desistir desta viagem para que ela conheça um lugar 

(suprimidos conversas com a Fátima e Marli – AFS 

e Raissa fazem a anotação de todas as minhas moedas russas para 

Kseniia depois do 

pai da Kseniia – 
(pai hospedeiro temporário do Igor em Zavyalova 

quando passou alguns dias em sua casa durante seu intercambio em 2015-2016).  

almoçar na casa de minha sogra e retornarmos para casa, eu para tirar uma 
ir à uma festa. Celma ainda fica com 

. Recebemos informações 
isição do imóvel em Priluka, região de Novgorod. Chegam 

fotos também enviadas por seu pai sobre as neves que estão se acumulando por lá. 
vai dormir na casa da Andrelaine. 

à Ilheus e Rio de Janeiro. Igor também 
embarca em Mozhga para Ekaterinburg, de volta às aulas. Fazemos o check-in da Azul. 
Aniversário do meu pai, Horácio, e então vamos jantar em sua casa. Kseniia dá um 

três horas da manhã me lembro que é importante levar mais um documento 
para sua viagem. Como minha impressora não está imprimindo vou até a casa de meus 
pais, chegando lá também não dá certo e então vou até meu trabalho para imprimi-lo. 

as 5:30 hs da manhã vamos até a rodoviária para o embarque da 
. Destino: Campo Grande. E de lá para Ilhéus e depois Rio de Janeiro. 



Vai com medo do Brasil, com medo de roubos e com preocupação em acertar todas
coisas que precisa fazer até chegar ao primeiro destino Ilhéus. Mas vai.

- Já tô em Campo Grande, já pegei a taxi, tudo bem
Envio para ela o contato do taxista que vai esperá
falo para ela comer algo, não ficar sem almoço. “
mensagem que já está no aeroporto “

Kseniia
atrazar
Tudo bem cmg
noite
Nabuco) me envia mensagem 
casa. Muito obrigado”.

Quando Marli pe
(mantido o original) 
apaixionada demais

11-01 – Copiado de áudio enviado pela 
quase dia inteiro no praia e ai depois a gente foi na casa da Eleonora e a gente 
almoçou... e eu conheci família é dela ai é muito bom. Meu Deus!
em Meu Deus). Ai depois di novo o o o , mar, ai, ai eu to apaixonado disso... Meus 
Deus! Ah, ah. Não como que 

12-01 – Aniversário do Igor, falamos com ele via whatsapp. Chegam em casa também 
as edições dos livros “Fridur og Frídur” referente ao intercambio da islandesa Heidrun, 
o livro “Ekaterinburg a Dois Passos”, livro referente a nossa viagem até Ekater
onde nosso filho Igor ficou estudando passando por Mozhga 

Embarque de Kseniia para Campo Grande 

Vai com medo do Brasil, com medo de roubos e com preocupação em acertar todas
coisas que precisa fazer até chegar ao primeiro destino Ilhéus. Mas vai. 

Já tô em Campo Grande, já pegei a taxi, tudo bem. (mantido original) 
Envio para ela o contato do taxista que vai esperá-la no aeroporto em Ilhéus. E também 

ara ela comer algo, não ficar sem almoço. “já comeu pai”. Depois envia 
mensagem que já está no aeroporto “já to indo para aeroporte” (mantido original).

Kseniia no Rio de Janeiro aguardando o avião – “
atrazar” e agora quando chegou ao apartamento em Ilhéus  
Tudo bem cmg. Tô em casa já. Feliz demaiz. Já vou dormir
noite” (mantido os originais). E depois o taxista (amigo da família 
Nabuco) me envia mensagem – “Sr. Walter sua menina já está em 
casa. Muito obrigado”. 

Quando Marli pergunta se a cidade é bonita, Kseniia
(mantido o original) – “Ainda não viu direito, mas já tô 
apaixionada demais. Obrigada por tudos os vcs. 

Copiado de áudio enviado pela Kseniia – “Foi... foi maravilhosa. Eu tava dia, 
praia e ai depois a gente foi na casa da Eleonora e a gente 

almoçou... e eu conheci família é dela ai é muito bom. Meu Deus! (com grande enfoque 
Ai depois di novo o o o , mar, ai, ai eu to apaixonado disso... Meus 

Deus! Ah, ah. Não como que dizer”. 

Aniversário do Igor, falamos com ele via whatsapp. Chegam em casa também 
as edições dos livros “Fridur og Frídur” referente ao intercambio da islandesa Heidrun, 
o livro “Ekaterinburg a Dois Passos”, livro referente a nossa viagem até Ekater
onde nosso filho Igor ficou estudando passando por Mozhga – a cidade da russa 

 

 

Vai com medo do Brasil, com medo de roubos e com preocupação em acertar todas as 
 

. (mantido original) – Diz Kseniia. 
la no aeroporto em Ilhéus. E também 

”. Depois envia 
” (mantido original). 

“O meu avião vai 
amento em Ilhéus  - “Olá. 

Já vou dormir. Boa 
” (mantido os originais). E depois o taxista (amigo da família 

“Sr. Walter sua menina já está em 

Kseniia responde 
Ainda não viu direito, mas já tô 

Foi... foi maravilhosa. Eu tava dia, 
praia e ai depois a gente foi na casa da Eleonora e a gente 

(com grande enfoque 
Ai depois di novo o o o , mar, ai, ai eu to apaixonado disso... Meus 

Aniversário do Igor, falamos com ele via whatsapp. Chegam em casa também 
as edições dos livros “Fridur og Frídur” referente ao intercambio da islandesa Heidrun, 
o livro “Ekaterinburg a Dois Passos”, livro referente a nossa viagem até Ekaterinburg 

a cidade da russa Kseniia 



-, o livro “Kellogg II” sobre o treinamento que fiz na universidade americana nos 
arredores de Chicago. Despedida do tailandês Peach de nossa cidade.

Igor nos conta que o pai da 
2015-2016 na cidade de Zavyalova se chamam Oleg (o primeiro Oleg Nikolskij e o 
segundo Oleg Pavlov) e que os dois estudaram o mesmo curso (odontologia) na mesma 
universidade durante o mesmo período, mas não se conheceram naquela época. Uma 
descoberta muito importante.

13-01 – Kseniia nos liga de Ilhéus e está estasiada com o lugar e é só alegria. 

- Olha só isso pai, em cinco meses em Dourados eu não consegui isso. Aqui só um dia 
eu tá um negro. Tá negro até a cabeça. 

Quando fala com a Raissa pergunta. 
responde “e pensa que não, to de boa aqui
tomar no... banho, é mentira”.

Então a Celma chega e também fala com ela e ela repete tudo novamente dizendo que a 
cidade é maravilhosa, que abre a janela e vê o mar... e assim vai, então Celma pergunta 
se ela está dormindo bem toda queimada como está. 
Responde Kseniia. 

14-01 – A Raissa e a Kseniia
os intercambistas com suas postagens em redes sociais e fico sabendo de tudo o qu
acontecendo com eles, mas “Stalker” é um filme do cinema soviético/russo de 1979 do 
diretor Andrei Tarkovski, com 2 h 43 min.

Ás 08:41 da manhã, faço o check
Salvador e daí para o Rio de Janeiro.
paixão pela cidade de Ilhéus que reproduzo abaixo:

, o livro “Kellogg II” sobre o treinamento que fiz na universidade americana nos 
Despedida do tailandês Peach de nossa cidade. 

a que o pai da Kseniia e o seu pai temporário durante o intercambio em 
2016 na cidade de Zavyalova se chamam Oleg (o primeiro Oleg Nikolskij e o 

segundo Oleg Pavlov) e que os dois estudaram o mesmo curso (odontologia) na mesma 
esmo período, mas não se conheceram naquela época. Uma 

descoberta muito importante. 

nos liga de Ilhéus e está estasiada com o lugar e é só alegria. 

Kseniia em Ilhéus 

Olha só isso pai, em cinco meses em Dourados eu não consegui isso. Aqui só um dia 
eu tá um negro. Tá negro até a cabeça. – Diz Kseniia. 

Quando fala com a Raissa pergunta. – Você tá saudade mim? – e então a Raissa 
e pensa que não, to de boa aqui Kseniia”. Então Kseniia 

tomar no... banho, é mentira”. 

hega e também fala com ela e ela repete tudo novamente dizendo que a 
cidade é maravilhosa, que abre a janela e vê o mar... e assim vai, então Celma pergunta 

dormindo bem toda queimada como está. – “Sim, hoje eu sonhei de mar

Kseniia ficam me chamando de “Stalker” porque fico perseguindo 
os intercambistas com suas postagens em redes sociais e fico sabendo de tudo o qu
acontecendo com eles, mas “Stalker” é um filme do cinema soviético/russo de 1979 do 
diretor Andrei Tarkovski, com 2 h 43 min. 

8:41 da manhã, faço o check-in na Avianca para o  vôo da Kseniia
Salvador e daí para o Rio de Janeiro. A noite recebo áudio da Kseniia falando sobre sua 
paixão pela cidade de Ilhéus que reproduzo abaixo: 

 

, o livro “Kellogg II” sobre o treinamento que fiz na universidade americana nos 

e o seu pai temporário durante o intercambio em 
2016 na cidade de Zavyalova se chamam Oleg (o primeiro Oleg Nikolskij e o 

segundo Oleg Pavlov) e que os dois estudaram o mesmo curso (odontologia) na mesma 
esmo período, mas não se conheceram naquela época. Uma 

nos liga de Ilhéus e está estasiada com o lugar e é só alegria.  

 

Olha só isso pai, em cinco meses em Dourados eu não consegui isso. Aqui só um dia 

e então a Raissa 
 grita “ahhh, vai 

hega e também fala com ela e ela repete tudo novamente dizendo que a 
cidade é maravilhosa, que abre a janela e vê o mar... e assim vai, então Celma pergunta 

Sim, hoje eu sonhei de mar”. – 

ficam me chamando de “Stalker” porque fico perseguindo 
os intercambistas com suas postagens em redes sociais e fico sabendo de tudo o que está 
acontecendo com eles, mas “Stalker” é um filme do cinema soviético/russo de 1979 do 

Kseniia de Ilhéus para 
falando sobre sua 



15-01 – Kseniia chega ao Rio de Janeiro e é recebida pela família de lá que já estavam 
no aeroporto aguardando-a.

Agradecemos a Gabriele Nabuco por ter aberto as portas do apartamento dela e
para receber a menina russa, então ela envia a seguinte mensagem para nós:

Kseniia deixa uma boneca de pano russa e também um bilhete.

16-01 – Faço o check-in da 
Grande no dia 19. Kseniia envia áudio reproduzido abaixo:

Olá, boa noite. Olha é último dia foi... não sei um pouco 
triste e muito, muito feliz. Mas não sei como que eu me 
sente agora, tipo to um poco de só não se
muita falta porque pe primeira vez no meu dia, minha vida 
é quando eu tava no praia no mar e não sei é acho que é 
minha passagem vale a pena porque eu tá muito tipo não 
sei. Muito feliz. Ah. Olha, hoje nós am
praia, ai depois tava chovendo ai depois gente
na praia começou limpar a praia e nós começamos ajudar 
e depois a gente fez um café da manhã pra nós. Não sei é 
muito fofo é muito estranho é muito feliz po
gente aqui são, não sei, muito, muito, ah como
tranqüilo. Risos (mantido o original). 

chega ao Rio de Janeiro e é recebida pela família de lá que já estavam 
a. Envia áudio conforme abaixo: 

Olá pai, tudo bem comigo eu já tá no família, eles me 
encontrar no aeroporti. Tudo bem, tudo tranqüilo 
se preocupa. (risos). Tudo bem tá. Fala pra mãe (mantido 
o original). 

Agradecemos a Gabriele Nabuco por ter aberto as portas do apartamento dela e
para receber a menina russa, então ela envia a seguinte mensagem para nós:

Oi, boa noite! Foi legal, ela é muito fofa e gente boa, pena 
q não pude sair com ela nem nada por causa da correria 
da faculdade... Ela deixou uma lembrancinha também.

deixa uma boneca de pano russa e também um bilhete. 

in da empresa Gol de retorno do Rio de Janeiro para Campo 
envia áudio reproduzido abaixo: 

 

último dia foi... não sei um pouco 
triste e muito, muito feliz. Mas não sei como que eu me 
sente agora, tipo to um poco de só não sei vou sentir 

primeira vez no meu dia, minha vida 
é quando eu tava no praia no mar e não sei é acho que é 
minha passagem vale a pena porque eu tá muito tipo não 
sei. Muito feliz. Ah. Olha, hoje nós amanhã vamos na 

ois gente trabalho lá 
na praia começou limpar a praia e nós começamos ajudar 
e depois a gente fez um café da manhã pra nós. Não sei é 

muito estranho é muito feliz por isso porque a 
gente aqui são, não sei, muito, muito, ah como que é 

chega ao Rio de Janeiro e é recebida pela família de lá que já estavam 

Olá pai, tudo bem comigo eu já tá no família, eles me 
encontrar no aeroporti. Tudo bem, tudo tranqüilo tá não 
se preocupa. (risos). Tudo bem tá. Fala pra mãe (mantido 

Agradecemos a Gabriele Nabuco por ter aberto as portas do apartamento dela em Ilhéus 
para receber a menina russa, então ela envia a seguinte mensagem para nós: 

Oi, boa noite! Foi legal, ela é muito fofa e gente boa, pena 
q não pude sair com ela nem nada por causa da correria 

Ela deixou uma lembrancinha também. 

 

Gol de retorno do Rio de Janeiro para Campo 



Danielly, a mãe hospedeira no Rio de Janeiro envia a seguinte mensa

17-01 – Embarcamos (Walter, Celma e Raissa) à Florianopolis, eu vou para reunião a 
trabalho em Lages e elas para aproveitar um dia nas praias de Florianopolis. Chegamos 
à noite por lá e pego então um taxi para Lages, chegando por volta das duas horas da 
manhã. 

Kseniia envia áudio encontro com outros intercambistas no Rio e com um rapaz da 
Lituânia que fala russo: 

Depois a comédia, onde os irmãos do Rio riram muito dela:

Oi pai. Olha aqui a gente aqui me fala que eu tenho 
sutaque da Rússia e não sutaque do Mato Grosso do Sul 
ai eu falo pra eles tipo eu sou brasileiro. Eu sou do Mato 
Grosso do Sul e meu sutaque bem parecido do Mato 
Grosso do Sul. Eles falam qur não. Como que é, é eles 
falam tipo “nóis”, “voís”, assim com, com “c”, m
eu falo “nós”, “vocês” é mais bonitinho é sotaque do MS. 
Eles não entendo. Falo pra eles que eu falo bem português 
do Mato Grosso do Sul. Falo por favor. Risos (mantido 
original). 

Danielly, a mãe hospedeira no Rio de Janeiro envia a seguinte mensagem para mim: 

“Boa noite! Estamos adorando receba-la em nossa casa. 
Um doce de menina e extremamente educada. H
conhecer Copacabana. Vindo ao Rio, venham nos visitar. 
Portas abertas para receber pessoas de bom coração!

(Walter, Celma e Raissa) à Florianopolis, eu vou para reunião a 
trabalho em Lages e elas para aproveitar um dia nas praias de Florianopolis. Chegamos 
à noite por lá e pego então um taxi para Lages, chegando por volta das duas horas da 

encontro com outros intercambistas no Rio e com um rapaz da 

“Oi pai. Tudo bem comigo. Hoje foi ótimo. Olha ai eu foi 
com minha família andar, com irmãos daqui e eles me 
presentou uma cara que sabe falar russa. Eu tava muito 
feliz, pai. Eu tava falando em russa. Meu Deus! Imagina” 
(mantido original). 

Depois a comédia, onde os irmãos do Rio riram muito dela: 

“Olha tão vou contar ti uma história no ontem. Nós 
andamos na Copacabana ai lá tem uma baraca de Rússia 
(risos). Olha eu ainda não perguntei que 
comecei a correr nesse baraca porque baraca de russa. 
Olha e lá tem uma cara. Ai tava falando por
de russa, baraca de russa. Ai ele me apresentou uma 
mulher, bem velha e tipo ele falou que ela 
entrei nisso baraca, ai eu comecei a abraçar ela, falar 
com ela em russo, eu ela tava tipo ´o que?`(risos). Ai 
depois eu percebi que ela era brasileira só tipo nickname 

 

Oi pai. Olha aqui a gente aqui me fala que eu tenho 
da Rússia e não sutaque do Mato Grosso do Sul 

ai eu falo pra eles tipo eu sou brasileiro. Eu sou do Mato 
Grosso do Sul e meu sutaque bem parecido do Mato 
Grosso do Sul. Eles falam qur não. Como que é, é eles 
falam tipo “nóis”, “voís”, assim com, com “c”, mais “c”, 
eu falo “nós”, “vocês” é mais bonitinho é sotaque do MS. 
Eles não entendo. Falo pra eles que eu falo bem português 
do Mato Grosso do Sul. Falo por favor. Risos (mantido 

gem para mim:  

la em nossa casa. 
Um doce de menina e extremamente educada. Hoje ela foi 

Vindo ao Rio, venham nos visitar. 
Portas abertas para receber pessoas de bom coração!” 

(Walter, Celma e Raissa) à Florianopolis, eu vou para reunião a 
trabalho em Lages e elas para aproveitar um dia nas praias de Florianopolis. Chegamos 
à noite por lá e pego então um taxi para Lages, chegando por volta das duas horas da 

encontro com outros intercambistas no Rio e com um rapaz da 

Oi pai. Tudo bem comigo. Hoje foi ótimo. Olha ai eu foi 
com minha família andar, com irmãos daqui e eles me 
presentou uma cara que sabe falar russa. Eu tava muito 

iz, pai. Eu tava falando em russa. Meu Deus! Imagina” 

uma história no ontem. Nós 
baraca de Rússia 

que que isso, ai eu 
comecei a correr nesse baraca porque baraca de russa. 

lando porque só baraca 
. Ai ele me apresentou uma 

mulher, bem velha e tipo ele falou que ela é russa, ai eu 
entrei nisso baraca, ai eu comecei a abraçar ela, falar 
com ela em russo, eu ela tava tipo ´o que?`(risos). Ai 
depois eu percebi que ela era brasileira só tipo nickname 



18-01 – Celma e Raissa aproveitam as praias da ilha e eu retorno do trabalho no final da 
tarde. Deixamos tudo pronto para pegar o vôo no início da manhã do dia seguinte.
Kseniia diz “Ohhhh, chorei. Kkk. Por causa do feliz

Ao acordar recebo mensagem de um corretor da Rússia dizendo que a casa foi vendida, 
entretanto faço uma confusão achando que a corretora que nós estávamos mexendo para 
a aquisição de imóvel, mas não era e sim outro corretor de outra localidade na Rússia, 
mas como tinha enviado para a 
la e depois percebo o erro a 

19-01 – Chegamos a Campo Grande vindo de Florianópolis por volta das 9:30 horas da 
manhã e aguardamos a chegada da 
por volta das 10:45 horas da manhã também. Abraços, fotos e pegamos a estrada para 
Dourados. Kseniia desembarque muito triste, lembrando das belezas de onde estava e 
das pessoas que conheceu, mas a vida retoma seu curso normal.

Danielly envia áudio: “Boa tarde. Tudo perfeito! Acrescentando que deixou saudades”.

Em casa a noite conta muitas coi
também dão presentes de Florianopolis para ela. Chora mais de uma vez e conversa com 
sua família natural também contando várias coisas dessa viagem espetacular. 

- Gosto mais de Florianopolis do que do 

- Fecha. 

- Fecha o que? – Pergunta então a Raissa.

- Fecha a boca. – Responde 

No comitê local problemas com a intercambista turca que depois de algumas faltas 
praticadas será enviada de volta. Situação t
intercambistas da cidade, mas que infelizmente não tem volta.

dela é russa. Meu Deus!!! Ahhhh. Tá muito c
vergonha” (mantido original). 

Celma e Raissa aproveitam as praias da ilha e eu retorno do trabalho no final da 
tarde. Deixamos tudo pronto para pegar o vôo no início da manhã do dia seguinte.

Ohhhh, chorei. Kkk. Por causa do feliz” (mantido original)

r recebo mensagem de um corretor da Rússia dizendo que a casa foi vendida, 
entretanto faço uma confusão achando que a corretora que nós estávamos mexendo para 
a aquisição de imóvel, mas não era e sim outro corretor de outra localidade na Rússia, 

inha enviado para a Kseniia falar com ela (dentro da confusão) e questiona
la e depois percebo o erro a Kseniia me diz: 

“Meu Deus pai. Eu tava quase brigando com Daria. 
Porque que você (ah meus Deus) tem que falar logo que 
isso não é isso casa. Então que que vou escrever para ela 
agora? Oh pai falando com Daria agora. Agora e ela 
falou que tá tudo certo que a casa não vai vende
outras pessoas porque ela já arrumou documentso pra nós 
então tudo bem, tudo certo. Não se preocupa tá” (mantido 
original). 

Campo Grande vindo de Florianópolis por volta das 9:30 horas da 
manhã e aguardamos a chegada da Kseniia que retorna então do Rio de Janeiro e chega 
por volta das 10:45 horas da manhã também. Abraços, fotos e pegamos a estrada para 

desembarque muito triste, lembrando das belezas de onde estava e 
das pessoas que conheceu, mas a vida retoma seu curso normal. 

“Boa tarde. Tudo perfeito! Acrescentando que deixou saudades”.

Em casa a noite conta muitas coisas, nos dá presentes que trouxe e a Celma e a Raissa 
também dão presentes de Florianopolis para ela. Chora mais de uma vez e conversa com 
sua família natural também contando várias coisas dessa viagem espetacular. 

Gosto mais de Florianopolis do que do Rio. – Diz Raissa para infernizar a menina.

Pergunta então a Raissa. 

Responde Kseniia. 

No comitê local problemas com a intercambista turca que depois de algumas faltas 
praticadas será enviada de volta. Situação triste e delicada que se faz sentir nos demais 
intercambistas da cidade, mas que infelizmente não tem volta. 

 

dela é russa. Meu Deus!!! Ahhhh. Tá muito com 

Celma e Raissa aproveitam as praias da ilha e eu retorno do trabalho no final da 
tarde. Deixamos tudo pronto para pegar o vôo no início da manhã do dia seguinte. 

(mantido original). 

r recebo mensagem de um corretor da Rússia dizendo que a casa foi vendida, 
entretanto faço uma confusão achando que a corretora que nós estávamos mexendo para 
a aquisição de imóvel, mas não era e sim outro corretor de outra localidade na Rússia, 

falar com ela (dentro da confusão) e questiona-

“Meu Deus pai. Eu tava quase brigando com Daria. 
Porque que você (ah meus Deus) tem que falar logo que 

que vou escrever para ela 
agora? Oh pai falando com Daria agora. Agora e ela 

certo que a casa não vai vender pra 
outras pessoas porque ela já arrumou documentso pra nós 
então tudo bem, tudo certo. Não se preocupa tá” (mantido 

Campo Grande vindo de Florianópolis por volta das 9:30 horas da 
que retorna então do Rio de Janeiro e chega 

por volta das 10:45 horas da manhã também. Abraços, fotos e pegamos a estrada para 
desembarque muito triste, lembrando das belezas de onde estava e 

“Boa tarde. Tudo perfeito! Acrescentando que deixou saudades”. 

sas, nos dá presentes que trouxe e a Celma e a Raissa 
também dão presentes de Florianopolis para ela. Chora mais de uma vez e conversa com 
sua família natural também contando várias coisas dessa viagem espetacular.  

Diz Raissa para infernizar a menina. 

No comitê local problemas com a intercambista turca que depois de algumas faltas 
riste e delicada que se faz sentir nos demais 



20-01 – Sábado, dia de limpeza depois de nossa ausência pela viagem à Florianopolis. 
Kseniia ajuda Celma quanto a passar roupas, lavar roupas e tamb
juntamente com a Raissa. 

O Sr. Rodrigo, pai hospedeiro da 
AFS) envia a seguinte mensagem:

Recebo fotos da casa da Kseniia
lindo. Danielly também envia mensagem para a 
através do conto “Morar Fora”

Kseniia e Raissa ficam dizendo que os Estados Unidos são melhores que a Rússia, 
porque lá tudo é legal até que eu fico bravo e daí acaba a conversa.

Bem, vocês devem se lembrar do e
que não receberiam a Kseniia
para frente sua viagem tanto para Ilhéus como para o Rio de Janeiro (e vocês podem 
verificar quanto foi importante para ela) envio mensagem de retorno aos mesmos.

Sábado, dia de limpeza depois de nossa ausência pela viagem à Florianopolis. 
ajuda Celma quanto a passar roupas, lavar roupas e também na limpeza da área 

O Sr. Rodrigo, pai hospedeiro da Kseniia no Rio de Janeiro (não é família cadastrada no 
AFS) envia a seguinte mensagem: 

“Kseniia foi um privilégio receber você em nossa casa, em 
nossa família. Esperamos, sinceramente, que antes de 
voltar para a Rússia,  venha novamente ao Rio.  
Ficaremos muito felizes em vê-la. Eu, Daniely e Rodrigo 
Arthur não temos palavras para descrever o quanto 
ficamos felizes com sua estadia em nosso lar. Foi muito 
bom. Pedimos a Deus que você seja muito feliz em sua 
vida. Que tenha sempre excelente saúde e continue sempre 
com muito amor no coração. Torcemos para que em breve 
nos reencontremos. Deus te abençoe! Mui
em breve! Rodrigo,  Daniely, Rodrigo Arthur, Raul e 
Vera”. 

Kseniia em Mozhga toda embaixo de neve. Tudo branco, tudo 
Danielly também envia mensagem para a Kseniia nas palavras de Tom Jobim

orar Fora” 

e Raissa ficam dizendo que os Estados Unidos são melhores que a Rússia, 
porque lá tudo é legal até que eu fico bravo e daí acaba a conversa. 

Bem, vocês devem se lembrar do e-mail que recebemos do comitê de Ilhéus dizendo 
Kseniia por lá, bem, agora depois de que mesmo assim tocamos 

para frente sua viagem tanto para Ilhéus como para o Rio de Janeiro (e vocês podem 
verificar quanto foi importante para ela) envio mensagem de retorno aos mesmos.

“Obrigado Thais pelo empenho quanto a viagem da 
Kseniia pra Ilhéus e Rio de Janeiro. Obrigado mesmo.
Tenho que parabenizar à família do Rio de Janeiro que 
recebeu de braços abertos a menina, mesmo não fazendo 
parte do AFS e que demonstrou uma preocupação incrível 
com seu bem-estar, mesmo antes dela sair aqui de 
Dourados. E olha que fazem parte de um órgão
concorrente do AFS e de que eu tanto questionava. A eles 
devo minha gratidão eterna e acima de tudo o que fizeram 
para a menina ainda querem que nós viajemos para o Rio 
para conhecê-los e quando ela de lá partiu enviou 
mensagem dizendo que além de ter sido uma excelente 

 

Sábado, dia de limpeza depois de nossa ausência pela viagem à Florianopolis. 
ém na limpeza da área 

no Rio de Janeiro (não é família cadastrada no 

um privilégio receber você em nossa casa, em 
nossa família. Esperamos, sinceramente, que antes de 
voltar para a Rússia,  venha novamente ao Rio.  

Eu, Daniely e Rodrigo 
Arthur não temos palavras para descrever o quanto 

amos felizes com sua estadia em nosso lar. Foi muito 
cê seja muito feliz em sua 

Que tenha sempre excelente saúde e continue sempre 
com muito amor no coração. Torcemos para que em breve 

Muito obrigado! Até 
ly, Rodrigo Arthur, Raul e 

em Mozhga toda embaixo de neve. Tudo branco, tudo 
nas palavras de Tom Jobim 

e Raissa ficam dizendo que os Estados Unidos são melhores que a Rússia, 

mail que recebemos do comitê de Ilhéus dizendo 
por lá, bem, agora depois de que mesmo assim tocamos 

para frente sua viagem tanto para Ilhéus como para o Rio de Janeiro (e vocês podem 
verificar quanto foi importante para ela) envio mensagem de retorno aos mesmos. 

o quanto a viagem da 
pra Ilhéus e Rio de Janeiro. Obrigado mesmo. 

Tenho que parabenizar à família do Rio de Janeiro que 
recebeu de braços abertos a menina, mesmo não fazendo 
parte do AFS e que demonstrou uma preocupação incrível 

estar, mesmo antes dela sair aqui de 
Dourados. E olha que fazem parte de um órgão 
concorrente do AFS e de que eu tanto questionava. A eles 
devo minha gratidão eterna e acima de tudo o que fizeram 
para a menina ainda querem que nós viajemos para o Rio 

los e quando ela de lá partiu enviou 
o uma excelente 



experiência deixou saudades. Isto é o exemplo de amor ao 
estrangeiro. Quando a Ilhéus já agradeci a família 
douradense que abriu as portas do apartamento deles por 
lá, foram incríveis justamente quando entendíamos que 
tudo havia ido por água abaixo. Vejo que o AFS, ou as 
células dele não são diferentes da maioria dos órgãos 
sejam públicos ou não. Há exatos 22 minutos pisamos em 
nosso lar, retornando de Campo Grande, distante cerca 
de 240 km onde estivemos para buscar a menina que 
retornara desta tão sonhada viagem pelo litoral 
brasileiro. Quanto teria essa oportunidade novamente, já 
que ela não é de uma família de posses e que possa fazer 
isto quando bem entender. Nós fomos os grandes 
incentivadores à esta viagem e ficamos felizes que retor
emocionada e falando bem dos lugares e das pessoas que 
passaram por seu caminho. Kseniia não é mais uma 
intercambista que vem ao vosso país para “aproveitar” 
um ano de férias, mas é sim, uma menina que com sua 
simplicidade e amabilidade estuda, se admir
coisas que  não conhecia ou mesmo com as frutas e 
comidas que experimenta pela primeira vez, com as 
pessoas que são generosas e a todo dia está disposta a 
ajudar nas tarefas da casa, mesmo sem que seja pedido. 
Lá está ela com as tarefas já prontas, seja arrumar o 
quarto, seja lavar roupa, passar, limpar a casa, fazer 
almoço, lavar louça, ajudar em qualquer outra coisa. E 
isto todos os demais intercambistas deveriam ter. Mas 
cada pessoa é diferente em seu ser. Esse respeito e amor 
dispensado por ela para com a família que a acolheu e 
com os outros voluntários que de alguma forma possam 
contribuir para seu crescimento. Kseniia 
como todos os intercambistas deveriam se portar quando 
uma porta é aberta para eles. Eu poderia falar tantas 
coisas dela mas vou deixar para quando do lançamento 
do livro “Uma Russa em Dourados”. Assim como foram 
descritos todos os intercâmbios dos demais estrangeiros 
que passaram por nossa casa, cada um com seu livro, com 
seu registro e também de nosso filho que f
onde tanto gostou que retornou recentemente para fazer 
faculdade por lá. Apenas gostaria de registrar que nós 
enquanto olharmos nosso umbigo jamais vamos mudar a 
sociedade que tanto dizemos que queremos mudar e que 

 

experiência deixou saudades. Isto é o exemplo de amor ao 
estrangeiro. Quando a Ilhéus já agradeci a família 
douradense que abriu as portas do apartamento deles por 
lá, foram incríveis justamente quando entendíamos que 

Vejo que o AFS, ou as 
células dele não são diferentes da maioria dos órgãos - 
sejam públicos ou não. Há exatos 22 minutos pisamos em 
nosso lar, retornando de Campo Grande, distante cerca 
de 240 km onde estivemos para buscar a menina que 

desta tão sonhada viagem pelo litoral 
brasileiro. Quanto teria essa oportunidade novamente, já 
que ela não é de uma família de posses e que possa fazer 
isto quando bem entender. Nós fomos os grandes 
incentivadores à esta viagem e ficamos felizes que retorna 
emocionada e falando bem dos lugares e das pessoas que 

não é mais uma 
intercambista que vem ao vosso país para “aproveitar” 
um ano de férias, mas é sim, uma menina que com sua 
simplicidade e amabilidade estuda, se admira com as 

não conhecia ou mesmo com as frutas e 
comidas que experimenta pela primeira vez, com as 
pessoas que são generosas e a todo dia está disposta a 
ajudar nas tarefas da casa, mesmo sem que seja pedido. 

, seja arrumar o 
quarto, seja lavar roupa, passar, limpar a casa, fazer 
almoço, lavar louça, ajudar em qualquer outra coisa. E 
isto todos os demais intercambistas deveriam ter. Mas 
cada pessoa é diferente em seu ser. Esse respeito e amor 

para com a família que a acolheu e 
com os outros voluntários que de alguma forma possam 

 é o exemplo de 
como todos os intercambistas deveriam se portar quando 
uma porta é aberta para eles. Eu poderia falar tantas 

isas dela mas vou deixar para quando do lançamento 
do livro “Uma Russa em Dourados”. Assim como foram 
descritos todos os intercâmbios dos demais estrangeiros 
que passaram por nossa casa, cada um com seu livro, com 
seu registro e também de nosso filho que foi à Rússia e de 
onde tanto gostou que retornou recentemente para fazer 
faculdade por lá. Apenas gostaria de registrar que nós 
enquanto olharmos nosso umbigo jamais vamos mudar a 
sociedade que tanto dizemos que queremos mudar e que 



No final da tarde levo Kseniia
a Antonia. Quando ela entra no carro a 
para mudar de família, porque gostou muito da família do Rio de Janeiro e que nós nem 
ligamos e eu começo a brigar com ela, então a Antonia fica preocupada, abre um olhão 
e começa a chorar. Então começamos a rir e ela então fica brava conosco. Depois a 
Kseniia combina então com a Antonia que vai fazer essa mesma jogada com a Yasamin. 
Então à noite a Kseniia diz que falaram a mesma coisa para ela e depois de um tempo 
ela também já estava querendo chorar.

21-01 – Depois do almoço 
pensando ainda na estadia no Rio de Janeiro. As meninas vão para a 
caipirinha com vodca, pois aprendeu enqanto estava no rio.

tanto questionamos os demais sobre as mesmas coisas que 
fazemos. Penso que o AFS assim como tantos outros 
órgãos, ou mesmo empresas, deveriam levar estas coisas 
em consideração e olhar para estes meninos que são 
corajosos em sua forma de ver o mundo e deixar a 
segurança de um lar para desbravar o estranho. Eles 
pagam muito por isto. O dinheiro que a família de 
qualquer intercambista desembolsa (algo superior muitas 
vezes as próprias economias) serve para muito? Será?
famílias não precisam do AFS, mas o AFS precisa das 
famílias. Precisa do apoio das mesmas, do dinheiro que 
saem de seus bolsos para realizar o sonho de um filho e 
para encher os olhos de muitos. Abram os olhos pois 
talvez o AFS esteja indo para o mesmo caminho de várias 
empresas privadas que acreditam estar acima d
Abram os olhos. Kseniia, a russa (1 ano) e
alguns intercambistas (um belga (1 ano), uma italiana (6 
meses), uma portoriquenha (6 meses), uma islandesa (6 
meses), uma norte-americana (1 semana), uma 
dinamarquesa (final de semana) e de out
ficaram por aqui (1 final de semana) e assim 
enquanto - a última que pisa em nosso lar
como os demais vai deixar uma saudade gigantesca. E 
sabemos que para nossa jornada nosso trabalho para a 
união dos povos já tenha sido realizado. De onde venho 
temos um ditado – não transcrito aqui - que diz “chega”. 
Obrigado Leonardo pelo excelente apoio, mesmo tendo 
acontecido esse mal entendido de não terem avisado a 
vocês sobre esta questão da ida da Kseniia

Kseniia para a casa da Yasamin, no caminho passamos para pegar 
a Antonia. Quando ela entra no carro a Kseniia começa a dizer que vai falar com a Marli 
para mudar de família, porque gostou muito da família do Rio de Janeiro e que nós nem 

começo a brigar com ela, então a Antonia fica preocupada, abre um olhão 
e começa a chorar. Então começamos a rir e ela então fica brava conosco. Depois a 

combina então com a Antonia que vai fazer essa mesma jogada com a Yasamin. 
diz que falaram a mesma coisa para ela e depois de um tempo 

ela também já estava querendo chorar. 

Depois do almoço Kseniia retorna para casa com semblante triste acredito que 
pensando ainda na estadia no Rio de Janeiro. As meninas vão para a 
caipirinha com vodca, pois aprendeu enqanto estava no rio. 

 

mais sobre as mesmas coisas que 
fazemos. Penso que o AFS assim como tantos outros 
órgãos, ou mesmo empresas, deveriam levar estas coisas 
em consideração e olhar para estes meninos que são 
corajosos em sua forma de ver o mundo e deixar a 

para desbravar o estranho. Eles 
pagam muito por isto. O dinheiro que a família de 
qualquer intercambista desembolsa (algo superior muitas 
vezes as próprias economias) serve para muito? Será?  As 
famílias não precisam do AFS, mas o AFS precisa das 

. Precisa do apoio das mesmas, do dinheiro que 
saem de seus bolsos para realizar o sonho de um filho e 
para encher os olhos de muitos. Abram os olhos pois 
talvez o AFS esteja indo para o mesmo caminho de várias 
empresas privadas que acreditam estar acima de tudo. 

, a russa (1 ano) e  depois de 
alguns intercambistas (um belga (1 ano), uma italiana (6 
meses), uma portoriquenha (6 meses), uma islandesa (6 

americana (1 semana), uma 
dinamarquesa (final de semana) e de outros doze que 
ficaram por aqui (1 final de semana) e assim – por 

a última que pisa em nosso lar. Mas assim 
como os demais vai deixar uma saudade gigantesca. E 
sabemos que para nossa jornada nosso trabalho para a 

izado. De onde venho 
que diz “chega”. 

Obrigado Leonardo pelo excelente apoio, mesmo tendo 
acontecido esse mal entendido de não terem avisado a 

Kseniia para Ilheus”. 

para a casa da Yasamin, no caminho passamos para pegar 
começa a dizer que vai falar com a Marli 

para mudar de família, porque gostou muito da família do Rio de Janeiro e que nós nem 
começo a brigar com ela, então a Antonia fica preocupada, abre um olhão 

e começa a chorar. Então começamos a rir e ela então fica brava conosco. Depois a 
combina então com a Antonia que vai fazer essa mesma jogada com a Yasamin. 

diz que falaram a mesma coisa para ela e depois de um tempo 

retorna para casa com semblante triste acredito que 
pensando ainda na estadia no Rio de Janeiro. As meninas vão para a piscina e faz 



22-01 – Vai para a casa do Erbey e retorna à noite. Aproveita a piscina e vai dormir. De 
manhã está dormindo na rede. Diz que não passou uma noite legal.

23-01 – Logo de manhã tem a m
se eu fiz algumas coisas errados, eu tem amo, tá”

Vai para a casa do Erbey e retorna à noite. Aproveita a piscina e vai dormir. De 
manhã está dormindo na rede. Diz que não passou uma noite legal. 

Logo de manhã tem a mensagem no meu whatsapp que diz “pai, me desculpa 
se eu fiz algumas coisas errados, eu tem amo, tá” (mantido o original).  

Com o pessoal no Rio de Janeiro 

Andando pela cidade do Rio de Janeiro 

 

Vai para a casa do Erbey e retorna à noite. Aproveita a piscina e vai dormir. De 

pai, me desculpa 
 

 

 



No bonde 

De manhã tenta comer e não desce a comida. A Fátima (orientadora) passa por aqui e 
leva ela para sua casa onde passa todo o dia. Durante todo o dia conversamos via 
whatsapp e sentimos que a 
Fátima diz que “... o problema dela é com ela mesma. Emocional. Talvez não esteja se 
encontrando. Queria levá
antidepressivo bem leve que o médico da Rússia passou para ela pra quando se sentisse 
triste”, e que no final da tarde traria ela para cá e conversaríamos e que durante o dia ela 
faria companhia para a turca Yarem que está na casa da Fátima.

Fátima vai ao médico e à farmácia com a 
dia ela chega em casa.  

24-01 – Na caixa de correios um cartão de sua amiga russa que está fazendo 
intercambio na Itália. Então neste dia as coisas com a 
conturbadas, pois a família que a hospedou no Rio de Janeiro (que nem família
é) envia mensagens para ela que quer que ela vai morar por lá. Há discussão da 
presidente da região PAN (Izabel) com a mãe carioca chegando até o ponto da mesma 
dizer “eu sou advogada e sei como resolver isto
como funcionam as regras e que as mesmas são assinadas pelas famílias e o AFS deixa 

No bonde    É muito alto aqui 

De manhã tenta comer e não desce a comida. A Fátima (orientadora) passa por aqui e 
leva ela para sua casa onde passa todo o dia. Durante todo o dia conversamos via 
whatsapp e sentimos que a Kseniia tem algo incomodando o que nos deixa apreensivos. 

iz que “... o problema dela é com ela mesma. Emocional. Talvez não esteja se 
encontrando. Queria levá-la ao medido, mas ela não quer. Disse que tem um 
antidepressivo bem leve que o médico da Rússia passou para ela pra quando se sentisse 

inal da tarde traria ela para cá e conversaríamos e que durante o dia ela 
faria companhia para a turca Yarem que está na casa da Fátima.  

tima vai ao médico e à farmácia com a Kseniia para comprar remédios. No final do 

“Tudo bem, acho que vou dizer tudo hoje a noite, não se 
preocupa, por favor... Pai, vamos conversar a noite, isso 
não é pra conversar pelo wathsapp... Sim, tudo bem. 
Desculpa que to acim, não sinto bem um pouco. Mas vai 
tudo bem, não quero que você vai preocupar” (ma
original). 

Na caixa de correios um cartão de sua amiga russa que está fazendo 
Então neste dia as coisas com a Kseniia ficam um pouquinho mais 

a família que a hospedou no Rio de Janeiro (que nem família
é) envia mensagens para ela que quer que ela vai morar por lá. Há discussão da 
presidente da região PAN (Izabel) com a mãe carioca chegando até o ponto da mesma 

“eu sou advogada e sei como resolver isto”, entretanto o pessoal do AFS explica 
omo funcionam as regras e que as mesmas são assinadas pelas famílias e o AFS deixa 

 

 

De manhã tenta comer e não desce a comida. A Fátima (orientadora) passa por aqui e 
leva ela para sua casa onde passa todo o dia. Durante todo o dia conversamos via 

tem algo incomodando o que nos deixa apreensivos. 
iz que “... o problema dela é com ela mesma. Emocional. Talvez não esteja se 

la ao medido, mas ela não quer. Disse que tem um 
antidepressivo bem leve que o médico da Rússia passou para ela pra quando se sentisse 

inal da tarde traria ela para cá e conversaríamos e que durante o dia ela 

para comprar remédios. No final do 

acho que vou dizer tudo hoje a noite, não se 
preocupa, por favor... Pai, vamos conversar a noite, isso 
não é pra conversar pelo wathsapp... Sim, tudo bem. 
Desculpa que to acim, não sinto bem um pouco. Mas vai 
tudo bem, não quero que você vai preocupar” (mantido 

Na caixa de correios um cartão de sua amiga russa que está fazendo 
ficam um pouquinho mais 

a família que a hospedou no Rio de Janeiro (que nem família do AFS 
é) envia mensagens para ela que quer que ela vai morar por lá. Há discussão da 
presidente da região PAN (Izabel) com a mãe carioca chegando até o ponto da mesma 

”, entretanto o pessoal do AFS explica 
omo funcionam as regras e que as mesmas são assinadas pelas famílias e o AFS deixa 



claro que também possuem advogado. No final da tarde a Marli passa para pegar a 
Kseniia e fazer então uma videoconferência com a Izabel onde será explicado todos os 
pontos para que se resolva esta questão.
Kseniia explicando os pontos sobre o amor de nossa família para com ela e várias outras 
questões e ela chora bastante. FIM.

Mas importante registrar aqui que a mensagem que a 
para eles “eu não me sinto parte da família e lá no Rio eu senti que 
eu era alguém da família”, nos deixou muito magoados e isto foi 
como uma faca atravessando nossos corações, afinal se voc
teve a calma de ler a
casa desde o começo, ou até mesmo, desde antes dela chegar aqui, 
saberá o que quero dizer e que essa insinuação só tem força porque 
provavelmente está com base no encantamento pe
mesmo pela insistência da família carioca em seu retorno para lá, 

pois ficar três dias sendo o centro das atenções é totalmente diferente do que um ano, 
entrando e saindo e fazendo parte da família. Coisas para s
tranqüilidade. 

25-01 – De manhã termina o almoço e ajuda na limpeza da casa. Na parte da tarde seu 
amigo João Gabriel está em nossa casa e ela e mais a Raissa estão tocando guitarra e 
violão com ele. Depois vai com Celma e Raissa ao Clube Indaiá.

claro que também possuem advogado. No final da tarde a Marli passa para pegar a 
e fazer então uma videoconferência com a Izabel onde será explicado todos os 
ara que se resolva esta questão. Então no retorno converso bastante com 

explicando os pontos sobre o amor de nossa família para com ela e várias outras 
questões e ela chora bastante. FIM. 

 

Um abraço  

Mas importante registrar aqui que a mensagem que a 
para eles “eu não me sinto parte da família e lá no Rio eu senti que 
eu era alguém da família”, nos deixou muito magoados e isto foi 
como uma faca atravessando nossos corações, afinal se voc
teve a calma de ler as histórias desses dias que ela passou aqui em 
casa desde o começo, ou até mesmo, desde antes dela chegar aqui, 
saberá o que quero dizer e que essa insinuação só tem força porque 
provavelmente está com base no encantamento pelo Rio de Janeiro e 
mesmo pela insistência da família carioca em seu retorno para lá, 

pois ficar três dias sendo o centro das atenções é totalmente diferente do que um ano, 
entrando e saindo e fazendo parte da família. Coisas para serem refletidas com muit

De manhã termina o almoço e ajuda na limpeza da casa. Na parte da tarde seu 
amigo João Gabriel está em nossa casa e ela e mais a Raissa estão tocando guitarra e 
violão com ele. Depois vai com Celma e Raissa ao Clube Indaiá. 

 

claro que também possuem advogado. No final da tarde a Marli passa para pegar a 
e fazer então uma videoconferência com a Izabel onde será explicado todos os 

Então no retorno converso bastante com 
explicando os pontos sobre o amor de nossa família para com ela e várias outras 

Mas importante registrar aqui que a mensagem que a Kseniia deixou 
para eles “eu não me sinto parte da família e lá no Rio eu senti que 
eu era alguém da família”, nos deixou muito magoados e isto foi 
como uma faca atravessando nossos corações, afinal se você leitor, 

histórias desses dias que ela passou aqui em 
casa desde o começo, ou até mesmo, desde antes dela chegar aqui, 
saberá o que quero dizer e que essa insinuação só tem força porque 

lo Rio de Janeiro e 
mesmo pela insistência da família carioca em seu retorno para lá, 

pois ficar três dias sendo o centro das atenções é totalmente diferente do que um ano, 
erem refletidas com muita 

De manhã termina o almoço e ajuda na limpeza da casa. Na parte da tarde seu 
amigo João Gabriel está em nossa casa e ela e mais a Raissa estão tocando guitarra e 



Raiss

Если жизнь тебя обманет

Не печалься, не сердись

В день уныния смирись

День веселья, верь

Сердце в будущем

Настоящее уныло:

Все мгновенно, все

Что пройдет, то будет

(1825) 

 
 

26-01 – Guerra de travesseiros entre eu e 
do Jovem Príncipe” de A. G. Roemmers.
vão caminhar no parque Brasil 500 e depois quando retornam aproveitam a piscina. Eu 
também entro um pouco com as meninas e também o Diego (sobrinho).
comemos pizza, a pedido do Diego.

27-01 – Sábado chegou novamente. De manhã as criança
com eles, enquanto isso Raissa e 
gostoso, comemos arroz, salada cremosa, tomate e pepino, suco de tomate, strogonoff 
com molho de tomate (alho, cebola, tomate, maionese). Depois 
meninas a dirigir, agora carro mecânico e esta foi a primeira vez que a Raissa dirigiu 

Raissa, Kseniia e João Gabriel fazendo música 

тебя обманет, 

не сердись! 

уныния смирись: 

верь, настанет. 

будущем живет; 

уныло: 

мгновенно, все пройдет; 

то будет мило. 

Se um dia esta vida te desiludir,

Não fiques triste ou aborrecida!

Num dia sombrio, resigna-

Tem confiança, dias melhores virão.

O coração vive no futuro; então;

E se a sombra invade o presente:

Tudo é efémero, tudo passará;

E o que passou torna-se, então sau

(1825 – Aleksander Pushkin)

 

Guerra de travesseiros entre eu e Kseniia no escritório. Lê o livro “O Retorno 
do Jovem Príncipe” de A. G. Roemmers. Quando a italiana Yasamin chega a
vão caminhar no parque Brasil 500 e depois quando retornam aproveitam a piscina. Eu 
também entro um pouco com as meninas e também o Diego (sobrinho).
comemos pizza, a pedido do Diego. 

Sábado chegou novamente. De manhã as crianças estão na piscina e a Celma 
com eles, enquanto isso Raissa e Kseniia fazem o almoço que por sinal ficou muito 
gostoso, comemos arroz, salada cremosa, tomate e pepino, suco de tomate, strogonoff 
com molho de tomate (alho, cebola, tomate, maionese). Depois do almoço fui ensinar as 
meninas a dirigir, agora carro mecânico e esta foi a primeira vez que a Raissa dirigiu 

 

 

dia esta vida te desiludir, 

Não fiques triste ou aborrecida! 

-te: 

Tem confiança, dias melhores virão. 

O coração vive no futuro; então; 

E se a sombra invade o presente: 

Tudo é efémero, tudo passará; 

se, então saudoso. 

Aleksander Pushkin) 

no escritório. Lê o livro “O Retorno 
ando a italiana Yasamin chega a nossa casa 

vão caminhar no parque Brasil 500 e depois quando retornam aproveitam a piscina. Eu 
também entro um pouco com as meninas e também o Diego (sobrinho). À noite 

s estão na piscina e a Celma 
fazem o almoço que por sinal ficou muito 

gostoso, comemos arroz, salada cremosa, tomate e pepino, suco de tomate, strogonoff 
do almoço fui ensinar as 

meninas a dirigir, agora carro mecânico e esta foi a primeira vez que a Raissa dirigiu 



este tipo de veiculo, enquanto que a 
enquanto a Celma vai para a igreja a Raissa acompanha a 
a convite de amigo da Kseniia
acabou, caralho”, me diz 
deixou escapar enquanto estavam na igreja. Ficam assistindo filme
volta das duas horas da manhã.

28-01 – Acordam por volta das 11:30 horas e vamos almoçar na casa de meus pais. 
Depois do almoço conversa bastante com amigos e familiares na Rússia.
novamente junto com a Raissa 
das aulas para a Raissa e ela diz que quer 
que não é preciso, então Kseniia
(mantido original), respondemos que sim, pois geralmente nos primeiros dias é somente 
aquela ensebação dentro de sala de aula e 
de aula tem exame, para ver quem realmente estudou durante as férias.

- Todos têm problemas quando v
belga Antônia chorando. 

29-01 – Kseniia e Celma fazem o almoço. No final da tarde a Celma deixa a menina na 
casa da Antônia (belga). Quando termina a missa das pequenas comunidades que foi 
realizada na casa do Adailton vou buscar a 
casa dele para comermos pizza e terminar a noite.

30-01 – “Hoje o dia mais chato de minha vida no Brasil, eu não fiz nada o dia inteiro, 
não sai de casa, nada”, diz 
Oswaldo Cruz, eu a Celma e a 
aproveitar o caminho que farei para ir a Indaiatuba em treinamento da John Deere.

31-01 – Por volta das 6:30 horas da manhã partimos p
em Osvaldo Cruz para que Celma e 
parentes enquanto vamos para Indaiatuba.

01-02 – Dia do treinamento em Indaiatuba e enquanto isso Celma e 
a cidade de Osvaldo Cruz e também vão conhecer a região de Salmorão e também a vila 

este tipo de veiculo, enquanto que a Kseniia já tinha dirigido na Rússia.
enquanto a Celma vai para a igreja a Raissa acompanha a Kseniia num culto evangélico 

Kseniia. Começa às 19 horas e termina as 22 horas, 
me diz Kseniia quando retorna para casa, se referindo a frase que 

deixou escapar enquanto estavam na igreja. Ficam assistindo filmes e vão dormir por 
volta das duas horas da manhã. 

Deus! Socorro 

Acordam por volta das 11:30 horas e vamos almoçar na casa de meus pais. 
Depois do almoço conversa bastante com amigos e familiares na Rússia.
novamente junto com a Raissa as águas quentes da piscina. Conversamos sobre o início 
das aulas para a Raissa e ela diz que quer ir ao primeiro dia enquanto falamos para ela 

Kseniia pergunta “ela pode não ir amanhã escola, pode
, respondemos que sim, pois geralmente nos primeiros dias é somente 

aquela ensebação dentro de sala de aula e Kseniia nos diz que na Rússia no primeiro dia 
de aula tem exame, para ver quem realmente estudou durante as férias. 

Todos têm problemas quando voltam do Rio. – Diz a Kseniia depois de ouvir áudio da 

e Celma fazem o almoço. No final da tarde a Celma deixa a menina na 
Quando termina a missa das pequenas comunidades que foi 

casa do Adailton vou buscar a Kseniia na casa da Antonia e voltamos para 
casa dele para comermos pizza e terminar a noite. 

Hoje o dia mais chato de minha vida no Brasil, eu não fiz nada o dia inteiro, 
, diz Kseniia no final do dia. À noite combinamos de ir para 

Oswaldo Cruz, eu a Celma e a Kseniia, Raissa não quer ir por causa das aulas. Vamos 
aproveitar o caminho que farei para ir a Indaiatuba em treinamento da John Deere.

Por volta das 6:30 horas da manhã partimos para Indaiatuba, mas antes passarei 
em Osvaldo Cruz para que Celma e Kseniia fiquem na cidade na casa de nossos 
parentes enquanto vamos para Indaiatuba. 

Dia do treinamento em Indaiatuba e enquanto isso Celma e Kseniia
Cruz e também vão conhecer a região de Salmorão e também a vila 

 

já tinha dirigido na Rússia. À noite 
num culto evangélico 

19 horas e termina as 22 horas, “ainda não 
quando retorna para casa, se referindo a frase que 

s e vão dormir por 

 

Acordam por volta das 11:30 horas e vamos almoçar na casa de meus pais. 
Depois do almoço conversa bastante com amigos e familiares na Rússia. Aproveita 

Conversamos sobre o início 
primeiro dia enquanto falamos para ela 

ela pode não ir amanhã escola, pode?” 
, respondemos que sim, pois geralmente nos primeiros dias é somente 

nos diz que na Rússia no primeiro dia 

depois de ouvir áudio da 

e Celma fazem o almoço. No final da tarde a Celma deixa a menina na 
Quando termina a missa das pequenas comunidades que foi 

na casa da Antonia e voltamos para 

Hoje o dia mais chato de minha vida no Brasil, eu não fiz nada o dia inteiro, 
noite combinamos de ir para 

, Raissa não quer ir por causa das aulas. Vamos 
aproveitar o caminho que farei para ir a Indaiatuba em treinamento da John Deere. 

ara Indaiatuba, mas antes passarei 
fiquem na cidade na casa de nossos 

Kseniia aproveitam 
Cruz e também vão conhecer a região de Salmorão e também a vila 



do Guarani, onde quando eu era criança 
pai. Quando acaba o treinamento retornarmos (eu e o Eduardo, um colega de trabalho) e 
chegamos a Osvaldo Cruz por volta das 21:15 horas.

02-02 – Kseniia dormiu na casa de outro parente pois foi com a filha deles em uma festa 
que havia por lá e também aproveitou o dia com ela, que fez intercambio na Nova 
Zelândia pelo Rotary Club. Neste dia aproveitamos para con
Martinópolis, onde Celma queria ir para ver o Balneário Municipal. Vamos jantar na 
casa do irmão do Roberto (dono da casa em que estávamos hospedados).

Nesta data a Rússia comemora os 75 anos da vitória na Batalha de Stalingrado (hoje 
Volgogrado) onde o Exército Vermelho marcou o momento chave para a grande vitória 
sobre o exército nazista e a grande vitória na Grande Guerra Patriótica (que aqui no 
ocidente é conhecida como II Guerra Mundial).

"União Soviética, se juntássemos

todo o sangue

tudo o que deste como mãe ao mundo

para que a liberdade agonizante vivesse,

teríamos um novo oceano,

grande como nenhum outro,

profundo como nenhum outro,

vivente como todos os rios,

ativo como o fogo dos vulcões araucanos."
Canto Geral).

03-02 – Kseniia fica maravilhada com a beleza da cidade de Osvaldo Cruz, limpeza, 
tudo muito organizado, cidade pequena e aconchegante fazem a cabeça dela. Vamos 
visitar um orquidário muito bonito que há por lá, 
muito perto da cidade e onde há um lago muito bonito e uma sede apaixonante. No 
almoço um churrasco, pois
das 16 horas (horário de Brasilia) deixamos a cidade com destino à Dourados e
chegamos por aqui as 8:20 horas (horário de Dourados). Daí passamos na casa de minha 
mãe para buscar a Raissa e quando chegamos por lá ele estava escondida atrás do portão 
para nos assustar.  Kseniia
Raissa fica falando porque ela 
não fui? Então Kseniia diz 
você”. No caminho paramos na “Casa Verde” para um lanche e esticar as pernas, 
Kseniia coloca aqueles chapéus enormes de mexicano e tiramos foto.

do Guarani, onde quando eu era criança ia algumas vezes à visita aos parentes de meu 
pai. Quando acaba o treinamento retornarmos (eu e o Eduardo, um colega de trabalho) e 

uz por volta das 21:15 horas. 

dormiu na casa de outro parente pois foi com a filha deles em uma festa 
que havia por lá e também aproveitou o dia com ela, que fez intercambio na Nova 
Zelândia pelo Rotary Club. Neste dia aproveitamos para conhecer a região de 
Martinópolis, onde Celma queria ir para ver o Balneário Municipal. Vamos jantar na 
casa do irmão do Roberto (dono da casa em que estávamos hospedados).

Nesta data a Rússia comemora os 75 anos da vitória na Batalha de Stalingrado (hoje 
gogrado) onde o Exército Vermelho marcou o momento chave para a grande vitória 

sobre o exército nazista e a grande vitória na Grande Guerra Patriótica (que aqui no 
ocidente é conhecida como II Guerra Mundial). 

"União Soviética, se juntássemos 

todo o sangue derramado em tua luta, 

tudo o que deste como mãe ao mundo 

para que a liberdade agonizante vivesse, 

teríamos um novo oceano, 

grande como nenhum outro, 

profundo como nenhum outro, 

vivente como todos os rios, 

ativo como o fogo dos vulcões araucanos." (Pablo 

Canto Geral). 

fica maravilhada com a beleza da cidade de Osvaldo Cruz, limpeza, 
tudo muito organizado, cidade pequena e aconchegante fazem a cabeça dela. Vamos 
visitar um orquidário muito bonito que há por lá, vamos também à fazend
muito perto da cidade e onde há um lago muito bonito e uma sede apaixonante. No 

, pois era aniversário da dona da casa (Rose Veroneze). Por volta 
das 16 horas (horário de Brasilia) deixamos a cidade com destino à Dourados e
chegamos por aqui as 8:20 horas (horário de Dourados). Daí passamos na casa de minha 
mãe para buscar a Raissa e quando chegamos por lá ele estava escondida atrás do portão 

Kseniia e Raissa se abraçam e ficam assim um bom tempo. Depois 
Raissa fica falando porque ela foi a festa e eu não fui, porque ela fez tudo isso lá e eu 

diz “cala boca, você não foi porque não quis. Nós chamamos 
No caminho paramos na “Casa Verde” para um lanche e esticar as pernas, 
coloca aqueles chapéus enormes de mexicano e tiramos foto. 

 

visita aos parentes de meu 
pai. Quando acaba o treinamento retornarmos (eu e o Eduardo, um colega de trabalho) e 

dormiu na casa de outro parente pois foi com a filha deles em uma festa 
que havia por lá e também aproveitou o dia com ela, que fez intercambio na Nova 

hecer a região de 
Martinópolis, onde Celma queria ir para ver o Balneário Municipal. Vamos jantar na 
casa do irmão do Roberto (dono da casa em que estávamos hospedados). 

Nesta data a Rússia comemora os 75 anos da vitória na Batalha de Stalingrado (hoje 
gogrado) onde o Exército Vermelho marcou o momento chave para a grande vitória 

sobre o exército nazista e a grande vitória na Grande Guerra Patriótica (que aqui no 

(Pablo Neruda – 

fica maravilhada com a beleza da cidade de Osvaldo Cruz, limpeza, 
tudo muito organizado, cidade pequena e aconchegante fazem a cabeça dela. Vamos 

fazenda do Zé Paulo 
muito perto da cidade e onde há um lago muito bonito e uma sede apaixonante. No 

era aniversário da dona da casa (Rose Veroneze). Por volta 
das 16 horas (horário de Brasilia) deixamos a cidade com destino à Dourados e 
chegamos por aqui as 8:20 horas (horário de Dourados). Daí passamos na casa de minha 
mãe para buscar a Raissa e quando chegamos por lá ele estava escondida atrás do portão 

e Raissa se abraçam e ficam assim um bom tempo. Depois 
festa e eu não fui, porque ela fez tudo isso lá e eu 

“cala boca, você não foi porque não quis. Nós chamamos 
No caminho paramos na “Casa Verde” para um lanche e esticar as pernas, 



As meninas vão andar de skate com o Diego e ele fica puxando a 
para ela não cair do skate e então chega até nós e diz que ele que ensinou ela andar e daí 
chega nela e diz “Kseniia mostra pros seus pais que você aprendeu

Quando então chegamos a 
banho revitalizante tomamos um tererê e conversamos algumas coisas sobre a história 
de nossa família. 

04-02 – Seis meses de Brasil fazem hoje. Eu e a Celma damos os parabéns para ela e a 
abraçamos e lembramos que sempre que faz o mês dela em nossa casa há uma comida 
da Rússia. De manhã ela fala com uma menina da Rússia
Surgut) que quer vir para o Bra

Fátima fará o relatório sobre 
informações para colocar no relatório, então envio:

As meninas vão andar de skate com o Diego e ele fica puxando a Kseniia
para ela não cair do skate e então chega até nós e diz que ele que ensinou ela andar e daí 

mostra pros seus pais que você aprendeu”. 

 nossa casa arrumamos as coisas da viagem e depois de um 
banho revitalizante tomamos um tererê e conversamos algumas coisas sobre a história 

Brasil fazem hoje. Eu e a Celma damos os parabéns para ela e a 
abraçamos e lembramos que sempre que faz o mês dela em nossa casa há uma comida 

De manhã ela fala com uma menina da Rússia (de nome Iulia da região de 
que quer vir para o Brasil fazer intercâmbio pelo AFS.  

Fátima fará o relatório sobre Kseniia e nós como de praxe e então nos solicita 
informações para colocar no relatório, então envio: 

Bem, achamos que agora está tudo bem. Não sei na 
verdade o que aconteceu quando esteve no RJ
tudo, inclusive me desentendi com o pessoal do AFS de 
Ilhéus como você mesmo sabe, corri atrás para ela viajar 
e não perder a oportunidade em conhecer tanto Ilheus 
quanto Rio de Janeiro e voltou de lá mudada, chateada 
em retornar para a casa que lhe acolheu com braços e 
coração abertos e que sempre foi uma igual aos nossos 
filhos. Eu e a Celma ficamos chateados pois ela foi falar 
antes com vocês e não falou conosco sobre o 
encantamento com a família do RJ e também diz que “não 
se sentia acolhida pela família” isso eu não entendi,  mas 
quando falei com ela na frente da Marli e da Raissa disse 
que isto não é verdadeiro e que sempre tratamos todos de 
uma forma muito especial e no meu entender “fazemos 
muito mais do que deveríamos fazer e do que muita
famílias fazem”.  

Mas entendemos que o vislumbre talvez pela família e 
pela cidade do RJ jogou tudo isso por água abaixo. 
Pensamos que estas viagens de agora em diante devem ser 
autorizadas somente para o final dos ciclos pois podem 
haver muito mais problemas com outros intercambistas.

Ontem retornamos de Osvaldo Cruz onde a Celma e ela 
ficam enquanto eu ia para Indaiatuba e pelo que nos diz 
ficou extremamente feliz com a cidade e minha família. 
Quando viu a Raissa o abraço foi de vários minutos e 

 

Kseniia pelo braço 
para ela não cair do skate e então chega até nós e diz que ele que ensinou ela andar e daí 

casa arrumamos as coisas da viagem e depois de um 
banho revitalizante tomamos um tererê e conversamos algumas coisas sobre a história 

Brasil fazem hoje. Eu e a Celma damos os parabéns para ela e a 
abraçamos e lembramos que sempre que faz o mês dela em nossa casa há uma comida 

(de nome Iulia da região de 

e nós como de praxe e então nos solicita 

Bem, achamos que agora está tudo bem. Não sei na 
verdade o que aconteceu quando esteve no RJ, pois fiz 
tudo, inclusive me desentendi com o pessoal do AFS de 
Ilhéus como você mesmo sabe, corri atrás para ela viajar 
e não perder a oportunidade em conhecer tanto Ilheus 
quanto Rio de Janeiro e voltou de lá mudada, chateada 

lhe acolheu com braços e 
coração abertos e que sempre foi uma igual aos nossos 
filhos. Eu e a Celma ficamos chateados pois ela foi falar 
antes com vocês e não falou conosco sobre o 
encantamento com a família do RJ e também diz que “não 

pela família” isso eu não entendi,  mas 
quando falei com ela na frente da Marli e da Raissa disse 
que isto não é verdadeiro e que sempre tratamos todos de 
uma forma muito especial e no meu entender “fazemos 
muito mais do que deveríamos fazer e do que muitas 

Mas entendemos que o vislumbre talvez pela família e 
pela cidade do RJ jogou tudo isso por água abaixo. 
Pensamos que estas viagens de agora em diante devem ser 
autorizadas somente para o final dos ciclos pois podem 

problemas com outros intercambistas. 

Ontem retornamos de Osvaldo Cruz onde a Celma e ela 
ficam enquanto eu ia para Indaiatuba e pelo que nos diz 
ficou extremamente feliz com a cidade e minha família. 
Quando viu a Raissa o abraço foi de vários minutos e 



Então por volta das 14 horas Fátima passa para busc
retorno por volta das 16:40 horas. 
registrado no relatório sobre o incidente e desejo ardente de nos deixar e ir para o Rio de 
Janeiro, “não quer magoar a família que tanto ama

O prato mensal que Kseniia
saber qual seria melhor e depois de discutir a respeito seu pai diz “
idéias de vegetariana enfia no cú e faz comida com carn
ela faz o prato carne à francesa (que é carne marinada no vinho com batata) e não me 
perguntem o nome em russo porque é difícil
também. Depois vamos sentar no jardim para conversarmos por cerca de uma hora.

Kseniia e Igor

Que amor!

depois quando chegamos em casa fomos tomar tererê e 
conversar. Acho que isso foi muito bom. 

Hoje fazem 6 meses que está por aqui. Pode ter certeza de 
que a amamos muito e sempre vamos fazer o que estiver 
ao nosso alcance para tornar o ambiente mais saudável. 
Espero que ela se sinta acolhida. É o que desejamos.

Só lembrando que é mportante que a família dela na 
Rússia - que tanto gostamos quando visitamos 
com a impressão de que não a tratamos bem

Então por volta das 14 horas Fátima passa para buscar Kseniia e fazer seu relatório e 
retorno por volta das 16:40 horas. Fica claro que quer esquecer e que nada seja 
registrado no relatório sobre o incidente e desejo ardente de nos deixar e ir para o Rio de 

não quer magoar a família que tanto ama”, nas palavras da orientadora.

Kseniia vai fazer qual é? Então liga para seus pais na Rússia para 
saber qual seria melhor e depois de discutir a respeito seu pai diz “pega essas suas 
idéias de vegetariana enfia no cú e faz comida com carne de verdade para eles

o prato carne à francesa (que é carne marinada no vinho com batata) e não me 
perguntem o nome em russo porque é difícil. Liga para avó e avô para vir comer 
também. Depois vamos sentar no jardim para conversarmos por cerca de uma hora.

Kseniia e Igor    Os Três irmãos juntos 

Que amor!    Ensinando 

 

ois quando chegamos em casa fomos tomar tererê e 

Hoje fazem 6 meses que está por aqui. Pode ter certeza de 
que a amamos muito e sempre vamos fazer o que estiver 
ao nosso alcance para tornar o ambiente mais saudável. 
Espero que ela se sinta acolhida. É o que desejamos. 

Só lembrando que é mportante que a família dela na 
que tanto gostamos quando visitamos - não fique 

com a impressão de que não a tratamos bem 

e fazer seu relatório e 
Fica claro que quer esquecer e que nada seja 

registrado no relatório sobre o incidente e desejo ardente de nos deixar e ir para o Rio de 
nas palavras da orientadora. 

vai fazer qual é? Então liga para seus pais na Rússia para 
pega essas suas 

e de verdade para eles”, então 
o prato carne à francesa (que é carne marinada no vinho com batata) e não me 

Liga para avó e avô para vir comer 
também. Depois vamos sentar no jardim para conversarmos por cerca de uma hora. 

 

 



 

05-02 – Toda a salada do almoço 

06-02 – O almoço todo foi feito pela 
maçã e suco de limão. Estava muito gostoso. No final do dia vai comprar erva de tererê 
para mim, pois perde na aposta com a Raissa do Jokenpo (mas na verdade ela 
ganhado e a Raissa trapaceia, assim como fazia com a Valentina e com a Heidrun 
também). Durante a tarde organi
mãe arruma o banheiro do nosso quarto.

Passa cantando e pulando toda hora pelo escritório para ver 

À noite vamos sentar no jardim e conversarmos por horas, depois as mulheres da casa 
(já disse né que pareço um sultão aqui, três mulheres), vão fazer a janta que é

07-02 – Vai caminhar no Brasil 500 com a Yasamin que passa 
janta com a mãe. Depois de tirarmos o sarro na 
últimos dias faz macarrão com salsicha. A comida típica dos estudantes russos. 
antes de dormir vou desejar 
conversando no quarto, quando abro a porta para dizer 

09-02 – No final do dia vai para a casa da Yasamin e vou buscá
cidade. 

10-02 – Vamos ao almoço dos funcionários da oficina Verauto e nossa viagem para a 
Fazenda Santa Rita fica para outro dia devido 
arredores. À noite Kseniia
festa de carnaval que há por lá.
converso bastante com a Yasamin sobre a relação entre os estudantes e as famílias, que 
sempre tem de haver uma melhor aproximação para que todos saiam ganhando, afinal as 
famílias são apaixonadas pelos meninos e meninas que vêem em busca de um ano 
diferente em suas vidas. 

11-02 – Quando me levanto, Yasamin e 
café da manhã. Vamos almoçar na casa de minha mãe e depois do almoço as meninas 
vão encontrar uma intercambista brasileira qu foi aos Estados Unidos. 
– pela primeira vez - na televisão um desfile de carnaval e tentam fazer alguns 
passinhos como demonstrado nas escolas de samba. Yasamin dorme novamente por 
aqui. 

12-02 – Yasamin e Kseniia
difícil, pois às 8 horas da manhã 
meio dia almoçamos juntos. Depois deram um tempo e começaram a comer novamente 
as quatorze horas, as quinze... e as vinte e duas da noite estavam i
comendo. 

Toda a salada do almoço Kseniia prepara.  

foi feito pela Kseniia, arroz, salada, pimenta, carne, torta de 
maçã e suco de limão. Estava muito gostoso. No final do dia vai comprar erva de tererê 
para mim, pois perde na aposta com a Raissa do Jokenpo (mas na verdade ela 

e a Raissa trapaceia, assim como fazia com a Valentina e com a Heidrun 
Durante a tarde organiza todo o interior da geladeira e também junto com a 

mãe arruma o banheiro do nosso quarto. 

Passa cantando e pulando toda hora pelo escritório para ver se fico bravo.

À noite vamos sentar no jardim e conversarmos por horas, depois as mulheres da casa 
(já disse né que pareço um sultão aqui, três mulheres), vão fazer a janta que é

Vai caminhar no Brasil 500 com a Yasamin que passa à tarde 
janta com a mãe. Depois de tirarmos o sarro na Kseniia pelo arroz que fez nos dois 
últimos dias faz macarrão com salsicha. A comida típica dos estudantes russos. 
antes de dormir vou desejar “boa noite” para as meninas e como sempre es
conversando no quarto, quando abro a porta para dizer Kseniia diz “vixi”.

dia vai para a casa da Yasamin e vou buscá-la depois no centro da 

almoço dos funcionários da oficina Verauto e nossa viagem para a 
zenda Santa Rita fica para outro dia devido à intensa chuva que cai na cidade e 

Kseniia, Raissa e Yasamin vão para um clube perto do Indaiá em 
festa de carnaval que há por lá. Vou buscá-las por volta da 00:30 horas.

so bastante com a Yasamin sobre a relação entre os estudantes e as famílias, que 
sempre tem de haver uma melhor aproximação para que todos saiam ganhando, afinal as 
famílias são apaixonadas pelos meninos e meninas que vêem em busca de um ano 

levanto, Yasamin e Kseniia já foram comprar pão e queijo para o 
Vamos almoçar na casa de minha mãe e depois do almoço as meninas 

vão encontrar uma intercambista brasileira qu foi aos Estados Unidos. À noite assis
na televisão um desfile de carnaval e tentam fazer alguns 

passinhos como demonstrado nas escolas de samba. Yasamin dorme novamente por 

Kseniia e não podemos esquecer-nos da Raissa tiveram um dia 
8 horas da manhã comeram depois as nove também, as dez, as onze e ao 

meio dia almoçamos juntos. Depois deram um tempo e começaram a comer novamente 
as quatorze horas, as quinze... e as vinte e duas da noite estavam inventando coisas e 

 

, arroz, salada, pimenta, carne, torta de 
maçã e suco de limão. Estava muito gostoso. No final do dia vai comprar erva de tererê 
para mim, pois perde na aposta com a Raissa do Jokenpo (mas na verdade ela tinha 

e a Raissa trapaceia, assim como fazia com a Valentina e com a Heidrun 
za todo o interior da geladeira e também junto com a 

se fico bravo. 

À noite vamos sentar no jardim e conversarmos por horas, depois as mulheres da casa 
(já disse né que pareço um sultão aqui, três mulheres), vão fazer a janta que é saladas.  

tarde por aqui. Faz 
pelo arroz que fez nos dois 

últimos dias faz macarrão com salsicha. A comida típica dos estudantes russos. À noite 
para as meninas e como sempre estão 

diz “vixi”. 

la depois no centro da 

almoço dos funcionários da oficina Verauto e nossa viagem para a 
intensa chuva que cai na cidade e 

, Raissa e Yasamin vão para um clube perto do Indaiá em 
las por volta da 00:30 horas. Antes de irmos 

so bastante com a Yasamin sobre a relação entre os estudantes e as famílias, que 
sempre tem de haver uma melhor aproximação para que todos saiam ganhando, afinal as 
famílias são apaixonadas pelos meninos e meninas que vêem em busca de um ano 

já foram comprar pão e queijo para o 
Vamos almoçar na casa de minha mãe e depois do almoço as meninas 

À noite assistem 
na televisão um desfile de carnaval e tentam fazer alguns 

passinhos como demonstrado nas escolas de samba. Yasamin dorme novamente por 

Raissa tiveram um dia 
, as dez, as onze e ao 

meio dia almoçamos juntos. Depois deram um tempo e começaram a comer novamente 
nventando coisas e 



Aqui eu ia colocar fotos dos livros em russo ou sobre a Rússia que 
livro da Heidrun “Fridur og Frídur 
fotos e mais fotos e preencheria várias páginas.

13-02 – É feriado de carnaval então 
retornamos no meio da tarde. 
Então responde: “Sim, nossa tá trabalho tá bom mas quando tá em casa é difícil
(mantido original). No final do dia 
Retorna às 23 horas. 

14-02 – Almoço especial com peixe grelhado e uma mistura danada de legumes 
(cenoura, batata, tomate, cebola...) que é uma receita de seu pai, Oleg Nikolskij. Ficou 
muito bom. Na parte da tarde vai para casa da Antonia para fazerem um presente para o 
aniversário do italiano Antonio que será dia 16 de fevereiro, próxima sexta

15-02 – Faz todo o almoço. Seu arroz agora fica bom hein, até carne faz, além das 
tradicionais saladas e também suco. À tarde o retorno das aulas. Volta 
pouco triste, pois a escola refez todas as salas de aulas e os amigos ficaram todos 
separados e alguns foram para o período matutino.

16-02 – Segundo dia de aula deste novo ano d
no carro – diz “to com muuuuuuuuita fome
estar com muita fome e comer apenas alface, cenoura e cheirar vento. Te dou uma 
porrada se comer isso”.  

Falamos – durante o trajeto até em casa 
existe por aqui e coisas do tipo. Tem que se aprontar para ir à festa de aniversário do 
italiano Antonio marcada para logo mais 

17-02 – Faz macarrão para o 
Kseniia). – Não, dois Walter, pelo amor de Deus, eu não agüento
sei o que é isso não, mas você é sim.
Celma dizem que eu sou xarope.

Vai às 20 horas passear na cidade com amigos da escola. 

18-02 – Vamos almoçar na casa de minha sogra, mas antes a Raissa e a 
uma limpeza no jardim. Depois do almoço a italiana Yasamin chega 
passa à tarde por aqui. Ouvimos músicas
prograa “Garagem” a locutora manda uma música do Pink Floyd para mim, a pedido da 
Celma. 

20-02 – Vai para escola normalmente e após as aulas vai com Antonia e Yasamin em 
casa de amigo. Retorna à noite.

Aqui eu ia colocar fotos dos livros em russo ou sobre a Rússia que eu tenho
livro da Heidrun “Fridur og Frídur – Paz e Bonito”, mas achei inviável
fotos e mais fotos e preencheria várias páginas. 

É feriado de carnaval então vamos ao Paraguai para algumas compras e 
retornamos no meio da tarde. Lá perguntam para ela “é duro agüentar ele o dia todo?” 

Sim, nossa tá trabalho tá bom mas quando tá em casa é difícil
o final do dia Kseniia vai à casa de amigo no residencial Ecoville.

Almoço especial com peixe grelhado e uma mistura danada de legumes 
(cenoura, batata, tomate, cebola...) que é uma receita de seu pai, Oleg Nikolskij. Ficou 

Na parte da tarde vai para casa da Antonia para fazerem um presente para o 
aniversário do italiano Antonio que será dia 16 de fevereiro, próxima sexta

Faz todo o almoço. Seu arroz agora fica bom hein, até carne faz, além das 
nais saladas e também suco. À tarde o retorno das aulas. Volta 

a escola refez todas as salas de aulas e os amigos ficaram todos 
separados e alguns foram para o período matutino. 

Segundo dia de aula deste novo ano de 2018, quando vou buscá
“to com muuuuuuuuita fome”, então digo para ela “nunca vi uma pessoa 

estar com muita fome e comer apenas alface, cenoura e cheirar vento. Te dou uma 

durante o trajeto até em casa – sobre a forma de ajuda pouco corriqueira que 
existe por aqui e coisas do tipo. Tem que se aprontar para ir à festa de aniversário do 
italiano Antonio marcada para logo mais às 19 horas. 

Faz macarrão para o almoço. E passamos a tarde toda brigando (eu, Raissa e 
Não, dois Walter, pelo amor de Deus, eu não agüento. – Disse ela. 

sei o que é isso não, mas você é sim. – Complementa Kseniia quando a Raissa e a 
Celma dizem que eu sou xarope. 

20 horas passear na cidade com amigos da escola.  

Vamos almoçar na casa de minha sogra, mas antes a Raissa e a 
uma limpeza no jardim. Depois do almoço a italiana Yasamin chega 

tarde por aqui. Ouvimos músicas do Pink Floyd e também russas. No rádio no 
prograa “Garagem” a locutora manda uma música do Pink Floyd para mim, a pedido da 

Vai para escola normalmente e após as aulas vai com Antonia e Yasamin em 
casa de amigo. Retorna à noite. 

 

tenho como fiz no 
Paz e Bonito”, mas achei inviável, pois seriam 

vamos ao Paraguai para algumas compras e 
Lá perguntam para ela “é duro agüentar ele o dia todo?” 

Sim, nossa tá trabalho tá bom mas quando tá em casa é difícil” 
vai à casa de amigo no residencial Ecoville. 

Almoço especial com peixe grelhado e uma mistura danada de legumes 
(cenoura, batata, tomate, cebola...) que é uma receita de seu pai, Oleg Nikolskij. Ficou 

Na parte da tarde vai para casa da Antonia para fazerem um presente para o 
aniversário do italiano Antonio que será dia 16 de fevereiro, próxima sexta-feira. 

Faz todo o almoço. Seu arroz agora fica bom hein, até carne faz, além das 
nais saladas e também suco. À tarde o retorno das aulas. Volta às 17 horas um 

a escola refez todas as salas de aulas e os amigos ficaram todos 

e 2018, quando vou buscá-la – ao entrar 
nunca vi uma pessoa 

estar com muita fome e comer apenas alface, cenoura e cheirar vento. Te dou uma 

sobre a forma de ajuda pouco corriqueira que 
existe por aqui e coisas do tipo. Tem que se aprontar para ir à festa de aniversário do 

almoço. E passamos a tarde toda brigando (eu, Raissa e 
Disse ela. – Eu não 

quando a Raissa e a 

Vamos almoçar na casa de minha sogra, mas antes a Raissa e a Kseniia fazem 
uma limpeza no jardim. Depois do almoço a italiana Yasamin chega a nossa casa e 

do Pink Floyd e também russas. No rádio no 
prograa “Garagem” a locutora manda uma música do Pink Floyd para mim, a pedido da 

Vai para escola normalmente e após as aulas vai com Antonia e Yasamin em 



21-02 – De manhã, juntamente com a mãe, vão fazer aula experimental de Dança do 
Ventre. Depois vai à escola e sai com amigos.

22-02 – Tento e tento, mas
vejo alguma nova palavra, mas
filosofia à escola, faz em português e russo (abaixo uma amostra do mesmo).

 

23-02 – Vai almoçar com amigos da sala de aula e depois às aulas. A  noite sai para ir à 
igreja evangélica e quando chega em casa por volta da 
os amigos até tarde. Como não sabemos que ela já está em casa enviamos mensagem 
para saber por onde anda e:

manhã, juntamente com a mãe, vão fazer aula experimental de Dança do 
Ventre. Depois vai à escola e sai com amigos. 

, mas não consigo aprender essa língua da peste. Todos os dias 
, mas não consigo gravar todas. Kseniia leva trabalho sobre 

filosofia à escola, faz em português e russo (abaixo uma amostra do mesmo).

Vai almoçar com amigos da sala de aula e depois às aulas. A  noite sai para ir à 
igreja evangélica e quando chega em casa por volta da meia-noite fica conversando com 
os amigos até tarde. Como não sabemos que ela já está em casa enviamos mensagem 
para saber por onde anda e: 

 

manhã, juntamente com a mãe, vão fazer aula experimental de Dança do 

não consigo aprender essa língua da peste. Todos os dias 
leva trabalho sobre 

filosofia à escola, faz em português e russo (abaixo uma amostra do mesmo). 

 

 

Vai almoçar com amigos da sala de aula e depois às aulas. A  noite sai para ir à 
noite fica conversando com 

os amigos até tarde. Como não sabemos que ela já está em casa enviamos mensagem 



24-02 – Aniversário da Celma e logo pela manhã muito parabéns, inclusive do Pieter
Jan que estava sumido, além de Valentina, Heidrun, 
após o almoço vai para casa da Yasamin para orientação do AFS.

25-02 – Logo pela manhã coloco uma nova bandeira no quarto dos intercambistas. A 
pedido da Kseniia e da Yasamin (italiana) dias atrás me dizendo que queria uma 
bandeira dela também na porta. Então hoje fiz este trabalho.

26-02 – Kseniia e Raissa jogam cart
replay da final do Hoquei no Gelo entre a Rússia (Atletas Olímpicos da Rússia) e 
Alemanha com vitória de 4x3 para a Rússia numa partida eletrizante. Então na internet 
sai a charge abaixo simulando uma foto hi
a Segunda Guerra Mundial.

Aniversário da Celma e logo pela manhã muito parabéns, inclusive do Pieter
Jan que estava sumido, além de Valentina, Heidrun, Kseniia e todos os familiares. Logo 
após o almoço vai para casa da Yasamin para orientação do AFS. 

 

Aniversário da Celma 

Logo pela manhã coloco uma nova bandeira no quarto dos intercambistas. A 
e da Yasamin (italiana) dias atrás me dizendo que queria uma 

bandeira dela também na porta. Então hoje fiz este trabalho. 

e Raissa jogam cartas enquanto na televisão está sendo transmitido 
replay da final do Hoquei no Gelo entre a Rússia (Atletas Olímpicos da Rússia) e 
Alemanha com vitória de 4x3 para a Rússia numa partida eletrizante. Então na internet 
sai a charge abaixo simulando uma foto histórica quando a URSS tomou Berlim durante 
a Segunda Guerra Mundial.  

 

 

 

Aniversário da Celma e logo pela manhã muito parabéns, inclusive do Pieter-
e todos os familiares. Logo 

 

Logo pela manhã coloco uma nova bandeira no quarto dos intercambistas. A 
e da Yasamin (italiana) dias atrás me dizendo que queria uma 

as enquanto na televisão está sendo transmitido 
replay da final do Hoquei no Gelo entre a Rússia (Atletas Olímpicos da Rússia) e 
Alemanha com vitória de 4x3 para a Rússia numa partida eletrizante. Então na internet 

stórica quando a URSS tomou Berlim durante 


