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YULIA SORRI NAQUELE PAÍS 

 

Ela nem imaginava que um dia visitaria os Estados Unidos da América, mas por uma 

questão de necessidade de nossa empresa teve que ir, pisar naquele solo estrangeiro, ter 

contato com americanos, sentir seu calor. 

Então correu atrás de vistos, documentações, porque afinal nossa relação com eles 

sempre sofre incômodos durante a história. Momentos de alianças e anos de discórdia e 

eles ainda não se atentaram que precisam se unir para o bem do mundo, mas a questão 

política é sempre estranha e não entendemos como funciona.  

Na verdade depende do momento e de quem está no conflito. 

Mas esqueçamos essa porra de política de nações e vamos para a questão da visita 

importante para o currículo da Yulia Petrovna aqui na empresa. 

Muitos outros gostariam de ter ido em seu lugar, mas as oportunidades neste momento 

foram mais favoráveis à Yulia. 

Ela arrumou então tudo, correu atrás do visto e quando percebi já estava de posse dele e 

com tudo arrumado. Documentos, malas e a expectativa para sua primeira viagem para 

lá.  

E uma coisa importante, ela levou apenas uma mala, incrível não, apenas uma mala para 

passar uma semana na cidade americana. 

Então tudo organizado e ela, era a nossa representante da viagem junto à nossa empresa, 

organizou tudo, desde os voos, acomodações entre outros através da Intourist. Para este 

treinamento foi gente importante também, mais graduado que nós, gente da alta cúpula 

da empresa. E nesta viagem teve a oportunidade em conhecer uma das pessoas mais 

interessantes de sua vida, a esposa de um dos diretores de nossa empresa, e Yulia 

deixou escapar “nossa que mulher... que conhecimento que ela tem, que simplicidade, 

um dia, Deus queira, gostaria de ser assim como ela”. 

Já no primeiro encontro – em São Petersburgo mesmo antes de nosso embarque – Yulia 

já percebeu isto durante as primeiras trocas de idéias. 

No voo longo até a cidade americana, fomos juntos, eu e ela conversando e discutindo 

diversos assuntos, sobre a empresa, sobre o treinamento e pós-treinamento, sobre 

questões particulares e outras coisas diversas que não vem ao caso agora.  

Eu particularmente acredito que para este treinamento teria outras pessoas também 

melhores que eu para estarem naquela vaga, mas lá estava eu novamente e então vamos 
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aproveitar. Assuntos tecnológicos, inovações, formas novas de pensar  nos processos e 

por ai afora.  

Participamos ativamente dos dias de treinamento que foram intensos, de cedinho até 

tarde da noite, desde o domingo até o sábado seguinte. E não desanimamos em nenhum 

dia. 

Bebemos juntos. 

As noites naquela cidade foram excepcionais. 

Yulia sorriu e deixou a cidade americana no final do treinamento com satisfação, 

sabendo que tinha cumprido seu papel neste compromisso. 

E claro, somente uma coisa mais importante que tudo isso foi a satisfação que ela teve 

em sempre estar “zuando” de mim. Isto a toda hora deixava um sorriso marcado em seu 

rosto. 

Ela se lembrará desta semana para sempre. Voltamos então para casa. Voltou então 

ainda mais russa. 

 

Iuri Kosvalinsky 

22.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 


