
 

01-03 – Retorno de viagem de trabalho e chego na hora do almoço. 
a Dária, corretora de imóveis em Velik Novgorod, que ligou para ela para dizer que 
gostou muito do Igor quando ele esteve avaliando junto com ela o imóvel nesta cidade e 
que ele é um menino muito educado. À noite compramos passagem via internet
mini-intercambio que fará em João Pessoa na Paraíba, viajará no final do mês.

02-03 – Por volta das 19:30 horas vai com amigo em igreja evangélica.
que Igor (nosso filho natural) está vivendo em Ekaterinburg.

03-03 – Depois do almoço 
Vendo isso falo que as mulheres sempre precisam disso ou daquilo para ficar bonitas 
enquanto nós homens não precisamos de nada, somos muito práticos e tá acabado. A 
Raissa diz “onde tá a sua bel

fáceis”. Eu respondo para ela “
companhia”, então todos caímos na gargalhada. 
Quando chegam em casa as duas ficam tir
sempre incomodando os intercambistas então a 
“cacete”). A Raissa tira as meias fedidas e tenta colocar no nariz da 
desodoranto ai, puta merda

UMA ALMA NA BÉTULA RUSSA

 

Depois que morri, passei um tempo no limbo, talvez a espera de alguma definição pelos 
superiores. 

E por lá muitas milhares de outras almas e por longo tempo, se assim posso dizer, 
permanecemos sem qualquer 
por lá estavam. 

Retorno de viagem de trabalho e chego na hora do almoço. Kseniia
a Dária, corretora de imóveis em Velik Novgorod, que ligou para ela para dizer que 
gostou muito do Igor quando ele esteve avaliando junto com ela o imóvel nesta cidade e 
que ele é um menino muito educado. À noite compramos passagem via internet

intercambio que fará em João Pessoa na Paraíba, viajará no final do mês.

Por volta das 19:30 horas vai com amigo em igreja evangélica. 
que Igor (nosso filho natural) está vivendo em Ekaterinburg. 

oço Kseniia maqueia Raissa, pois vão as duas para o shopping. 
Vendo isso falo que as mulheres sempre precisam disso ou daquilo para ficar bonitas 
enquanto nós homens não precisamos de nada, somos muito práticos e tá acabado. A 

onde tá a sua beleza então?” e Kseniia diz “concordo, homens são mais 

”. Eu respondo para ela “beleza não tenho, mas tenho charme, alegria e sou boa 

, então todos caímos na gargalhada. Retornam por volta das 23 horas. 
Quando chegam em casa as duas ficam tirando o sarro uma da outra e a Raissa como 
sempre incomodando os intercambistas então a Kseniia diz “cachiete” (na verdade 
“cacete”). A Raissa tira as meias fedidas e tenta colocar no nariz da Kseniia
desodoranto ai, puta merda” (mantido o original). 

 

UMA ALMA NA BÉTULA RUSSA 

Depois que morri, passei um tempo no limbo, talvez a espera de alguma definição pelos 

E por lá muitas milhares de outras almas e por longo tempo, se assim posso dizer, 
permanecemos sem qualquer contato entre nós, apenas sabíamos que milhares de outros 

 

 

Kseniia me diz que 
a Dária, corretora de imóveis em Velik Novgorod, que ligou para ela para dizer que 
gostou muito do Igor quando ele esteve avaliando junto com ela o imóvel nesta cidade e 
que ele é um menino muito educado. À noite compramos passagem via internet para seu 

intercambio que fará em João Pessoa na Paraíba, viajará no final do mês. 

 Faz cinco meses 
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Depois que morri, passei um tempo no limbo, talvez a espera de alguma definição pelos 

E por lá muitas milhares de outras almas e por longo tempo, se assim posso dizer, 
contato entre nós, apenas sabíamos que milhares de outros 



Tempos se passaram e então foi anunciado que voltaríamos. Voltaríamos para nossa 
terra, nosso antigo lar, cada um para uma nova vida, uma nova estrutura, onde 
passaríamos mais um ciclo.

Uma luz então tomou conta de inúmeros que lá estavam e tudo parecia ter terminado.

Quanto tempo levou então não sei dizer, mas quando abri os olhos, ou melhor, quando 
me dei conta de minha nova existência era um novo broto surgindo da terra.

Centímetro após centímetro ia surgindo de dentro da terra e quando senti pela primeira 
vez os raios solares senti um calor imenso mas fui me acostumando e a luz e as trevas 
da noite me faziam ser maior a cada novo dia.

Então num dia chuvoso surgi totalmente de entre
colorido de preto e branco com novos ramos e folhas.

Ainda pequeno naquela época, me lembro que animais passavam por ali e quando se 
descuidavam pisavam em mim, mas sempre resisti, também me lembro que muitas aves 
comiam frutas e sementes e as abandonavam por ali mesmo e sempre nova vida 
aparecia quer fosse temporária ou então eterna.

Animais iam e viam e sempre estávamos em seu caminho. Pude vislumbrar várias 
caçadas entre os habitantes daquela floresta no ímpeto de s
caçadas tinham o desfecho ao meu lado onde o vencedor se saciava no que agüentava e 
depois do repouso abandonava a presa para outros animais se banquetearem de suas 
sobras. 

Vi também inúmeros panapanãs voando e muitas usavam meus gal
descansarem, também pássaros e mais pássaros.

Mas quando eu já estava grande, acompanhando os demais vizinhos da floresta e com 
um tronco resistente, depois de dezenas de invernos rigorosos, apareceram os primeiros 
humanos e então descobrimos como também tínhamos sido durante nossa existência 
humana; implacável, violento, agressivo, orgulhoso e imundo.

Abatiam animais apenas pela sede de disputa entre eles próprios, levavam suas carcaças 
ou peles para o comercio na distante cidade e derru
fogueiras, suas cabanas, suas pontes... e quando estavam cansados daquilo iam embora 
deixando para trás toda a sujeira humana e seus lixos amaldiçoando nossa tranqüilidade 
e beleza selvagem. E assim foram muitas estas ex
enterrados naquela floresta passamos, observando então agora que a cada verão que eles 
viam para cá, entravam mais e mais para dentro da floresta e as trilhas iam sendo 
abertas numa escala desprezível. Então quando menos s
abandonada iniciava um incêndio matando milhares de novas almas que surgiam 
naquele imenso jardim. Labaredas consumiam tudo pela frente e poucas vidas resistiam 
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Uma luz então tomou conta de inúmeros que lá estavam e tudo parecia ter terminado.

Quanto tempo levou então não sei dizer, mas quando abri os olhos, ou melhor, quando 
me dei conta de minha nova existência era um novo broto surgindo da terra.

após centímetro ia surgindo de dentro da terra e quando senti pela primeira 
vez os raios solares senti um calor imenso mas fui me acostumando e a luz e as trevas 
da noite me faziam ser maior a cada novo dia. 
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iam frutas e sementes e as abandonavam por ali mesmo e sempre nova vida 
aparecia quer fosse temporária ou então eterna. 
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Vi também inúmeros panapanãs voando e muitas usavam meus galhos ou folhas para 
descansarem, também pássaros e mais pássaros. 
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um tronco resistente, depois de dezenas de invernos rigorosos, apareceram os primeiros 
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humana; implacável, violento, agressivo, orgulhoso e imundo. 

Abatiam animais apenas pela sede de disputa entre eles próprios, levavam suas carcaças 
ou peles para o comercio na distante cidade e derrubavam gigantescas árvores para suas 
fogueiras, suas cabanas, suas pontes... e quando estavam cansados daquilo iam embora 
deixando para trás toda a sujeira humana e seus lixos amaldiçoando nossa tranqüilidade 
e beleza selvagem. E assim foram muitas estas experiências que eu e meus vizinhos 
enterrados naquela floresta passamos, observando então agora que a cada verão que eles 
viam para cá, entravam mais e mais para dentro da floresta e as trilhas iam sendo 
abertas numa escala desprezível. Então quando menos se esperava uma fogueira distante 
abandonada iniciava um incêndio matando milhares de novas almas que surgiam 
naquele imenso jardim. Labaredas consumiam tudo pela frente e poucas vidas resistiam 

 
Tempos se passaram e então foi anunciado que voltaríamos. Voltaríamos para nossa 
terra, nosso antigo lar, cada um para uma nova vida, uma nova estrutura, onde 

Uma luz então tomou conta de inúmeros que lá estavam e tudo parecia ter terminado. 

Quanto tempo levou então não sei dizer, mas quando abri os olhos, ou melhor, quando 
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depois do repouso abandonava a presa para outros animais se banquetearem de suas 
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deixando para trás toda a sujeira humana e seus lixos amaldiçoando nossa tranqüilidade 

periências que eu e meus vizinhos 
enterrados naquela floresta passamos, observando então agora que a cada verão que eles 
viam para cá, entravam mais e mais para dentro da floresta e as trilhas iam sendo 

e esperava uma fogueira distante 
abandonada iniciava um incêndio matando milhares de novas almas que surgiam 
naquele imenso jardim. Labaredas consumiam tudo pela frente e poucas vidas resistiam 



por onde elas passavam e quando cansavam apenas a água da chuv
então o cair dos primeiros flocos de gelo anunciando novo inverno.

Quando eles – os humanos 
agradecia pela paz que retornaria, teríamos nossa vida de volta. “Adeus humanos” 
diziam todas as folhas em uníssono, acompanhado pelos animais que poderiam correr, 
saltar, nadar, enfim aproveitar o dia e a noite, sem estar correndo o risco de acabar numa 
coleira, num anzol, numa jaula ou então atravessado por um arpão ou uma bala 
disparada sem ressentimento algum.

Meus irmãos e irmãs, espalhados por toda a imensa e descomunal floresta de bétula que 
se estende por uma imensidão de terra, sentem o calor do sol, o frescor da noite, o 
abraço gelado do inverno e a cada ano subimos um pouquinho mais 

Quando eu já estava imenso, humanos retornaram, mas agora para ficar. Uma família 
inteira, o macho, a fêmea e suas duas crias chegaram para ali instalarem seu lar. Árvores 
e mais árvores foram derrubadas e cortadas para madeira e estocados num c
quadrado que fizeram, onde já não tinha qualquer árvore, qualquer grama, qualquer 
sinal de vida verde, apenas terra e mais terra e onde se começaram a fazer buracos para 
ergueram uma casa. A cada árvore que se atingia o chão um gemido atingia 
sentidos e seiva então derramávamos de dor e este martírio se estendeu por dias.

A toca dos humanos foi tomando forma e então numa tarde quando o sol já estava se 
pondo o macho se aproximou de meu tronco e ficou parado um tempo por ali com as 
mãos na cintura pensativo. O que queria? Então a fêmea se aproximou e também uma 
de suas crias e conversaram bastante, e ele gesticulava e dizia várias coisas e sua cria 
chorou e o abraçou e ele disse “tão certo meu filho, vamos deixar essa árvore ai, até que 
ela é bonita” e se afastaram então, fecharam a porta da casa e foram jantar.

No outro dia, logo nos primeiros raios de sol, o menino saiu correndo da toca e abraçou
me e depois daquele dia ele sempre se sentava junto ao meu lado e brincava com o que 
podia ou então lia algum livro ou até mesmo jogava os novos jogos eletrônicos que 
afastam os olhares do mundo.

Nos dias que se seguiram o macho daquele ninho autorizou construir um jardim por ali 
e até mesmo bancos pediu para colocar perto de mim, assim sempre 
não estava presente - os quatro humanos daquela família se sentavam no final do dia e 
conversavam, tomavam chá e também davam gargalhadas e sorridentes voltavam para 
casa e assim mais um dia havia terminado.

Ao longo do tempo a toca dos hum
crescendo e as crias foram estudar em outro lugar, longe, e voltavam apenas durante o 
verão, depois quando eu já tinha ganhado nova altura as crias voltaram com novos 
humanos e abraçados então entravam na toca 
minha vida quando era criança não deixando seu pai derrubar meu tronco, sentou

por onde elas passavam e quando cansavam apenas a água da chuva as derrotavam ou 
então o cair dos primeiros flocos de gelo anunciando novo inverno. 

os humanos – iam embora retornando à sua vida mesquinha a floresta 
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saltar, nadar, enfim aproveitar o dia e a noite, sem estar correndo o risco de acabar numa 
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ressentimento algum. 

Meus irmãos e irmãs, espalhados por toda a imensa e descomunal floresta de bétula que 
se estende por uma imensidão de terra, sentem o calor do sol, o frescor da noite, o 
abraço gelado do inverno e a cada ano subimos um pouquinho mais às nuvens.

Quando eu já estava imenso, humanos retornaram, mas agora para ficar. Uma família 
inteira, o macho, a fêmea e suas duas crias chegaram para ali instalarem seu lar. Árvores 
e mais árvores foram derrubadas e cortadas para madeira e estocados num c
quadrado que fizeram, onde já não tinha qualquer árvore, qualquer grama, qualquer 
sinal de vida verde, apenas terra e mais terra e onde se começaram a fazer buracos para 
ergueram uma casa. A cada árvore que se atingia o chão um gemido atingia 
sentidos e seiva então derramávamos de dor e este martírio se estendeu por dias.

A toca dos humanos foi tomando forma e então numa tarde quando o sol já estava se 
pondo o macho se aproximou de meu tronco e ficou parado um tempo por ali com as 

a cintura pensativo. O que queria? Então a fêmea se aproximou e também uma 
de suas crias e conversaram bastante, e ele gesticulava e dizia várias coisas e sua cria 
chorou e o abraçou e ele disse “tão certo meu filho, vamos deixar essa árvore ai, até que 

a é bonita” e se afastaram então, fecharam a porta da casa e foram jantar.

No outro dia, logo nos primeiros raios de sol, o menino saiu correndo da toca e abraçou
me e depois daquele dia ele sempre se sentava junto ao meu lado e brincava com o que 

então lia algum livro ou até mesmo jogava os novos jogos eletrônicos que 
afastam os olhares do mundo. 

Nos dias que se seguiram o macho daquele ninho autorizou construir um jardim por ali 
e até mesmo bancos pediu para colocar perto de mim, assim sempre – q

os quatro humanos daquela família se sentavam no final do dia e 
conversavam, tomavam chá e também davam gargalhadas e sorridentes voltavam para 
casa e assim mais um dia havia terminado. 

Ao longo do tempo a toca dos humanos foi ficando muito bonita e a família foi 
crescendo e as crias foram estudar em outro lugar, longe, e voltavam apenas durante o 
verão, depois quando eu já tinha ganhado nova altura as crias voltaram com novos 
humanos e abraçados então entravam na toca de seus pais. O menino, aquele que salvou 
minha vida quando era criança não deixando seu pai derrubar meu tronco, sentou

 
a as derrotavam ou 

iam embora retornando à sua vida mesquinha a floresta 
agradecia pela paz que retornaria, teríamos nossa vida de volta. “Adeus humanos” 

odas as folhas em uníssono, acompanhado pelos animais que poderiam correr, 
saltar, nadar, enfim aproveitar o dia e a noite, sem estar correndo o risco de acabar numa 
coleira, num anzol, numa jaula ou então atravessado por um arpão ou uma bala 

Meus irmãos e irmãs, espalhados por toda a imensa e descomunal floresta de bétula que 
se estende por uma imensidão de terra, sentem o calor do sol, o frescor da noite, o 

às nuvens. 

Quando eu já estava imenso, humanos retornaram, mas agora para ficar. Uma família 
inteira, o macho, a fêmea e suas duas crias chegaram para ali instalarem seu lar. Árvores 
e mais árvores foram derrubadas e cortadas para madeira e estocados num canto daquele 
quadrado que fizeram, onde já não tinha qualquer árvore, qualquer grama, qualquer 
sinal de vida verde, apenas terra e mais terra e onde se começaram a fazer buracos para 
ergueram uma casa. A cada árvore que se atingia o chão um gemido atingia nossos 
sentidos e seiva então derramávamos de dor e este martírio se estendeu por dias. 

A toca dos humanos foi tomando forma e então numa tarde quando o sol já estava se 
pondo o macho se aproximou de meu tronco e ficou parado um tempo por ali com as 

a cintura pensativo. O que queria? Então a fêmea se aproximou e também uma 
de suas crias e conversaram bastante, e ele gesticulava e dizia várias coisas e sua cria 
chorou e o abraçou e ele disse “tão certo meu filho, vamos deixar essa árvore ai, até que 

a é bonita” e se afastaram então, fecharam a porta da casa e foram jantar. 

No outro dia, logo nos primeiros raios de sol, o menino saiu correndo da toca e abraçou-
me e depois daquele dia ele sempre se sentava junto ao meu lado e brincava com o que 

então lia algum livro ou até mesmo jogava os novos jogos eletrônicos que 

Nos dias que se seguiram o macho daquele ninho autorizou construir um jardim por ali 
quando o inverno 

os quatro humanos daquela família se sentavam no final do dia e 
conversavam, tomavam chá e também davam gargalhadas e sorridentes voltavam para 

anos foi ficando muito bonita e a família foi 
crescendo e as crias foram estudar em outro lugar, longe, e voltavam apenas durante o 
verão, depois quando eu já tinha ganhado nova altura as crias voltaram com novos 

de seus pais. O menino, aquele que salvou 
minha vida quando era criança não deixando seu pai derrubar meu tronco, sentou-se 



com sua nova companheira no banco perto de mim e me abraçou como fazia naquela 
época de sua infância e então senti uma coisa estranh

Quando no outro verão ele retornou uma nova cria, toda envolta em roupas veio com ele 
e novamente ele foi sentar-
nossa história.  

Aqueles humanos foram envelhecendo muito rápido,
enclausurados na toca e poucas vezes viam ao banco de tantas histórias felizes 
acontecera. E novamente tempos depois eles partiram deste mundo. Então o inverno 
chegou, um inverno tão rigoroso que praticamente cobriu tudo 
perceber, várias irmãs pereceram e a floresta ficou ainda mais triste. Suas 
ter ido ao limbo também onde eu estava. 

O menino, agora homem, retornou um tempo depois e veio então morar naquela toca. 
Ele e sua companheira e seu 
ele sempre vinha ao banco onde cresceu e se sentia grato por poder dali ver o por do sol 
deixando seus raios se esconder por trás das árvores.

Ele partiu, 

Seu filho cresceu, 

Partiu também,

Seu filho e

04-03 – Domingo, sete meses da russa em nosso lar. Que comida diferente vai ter hoje?
Na verdade depois que chego em casa com as meninas pois eu tinha levado elas para ter 
aulas de direção a Celma diz “vamos no r
comemorar os sete meses dela aqui?” e concordamos e vamos.

- Obrigado por você não comer carne hoje. 

- Que almoço maravilhoso, estou me sentindo muito leve (e faço aquela cara de que não 
gostei nem um pouquinho). Que comida gostosa. 
mais se faça sete meses de você aqui.

Continuo chutando suas pernas debaixo da mesa e a Celma briga comigo. Quando 
chegamos em casa caio no chão desmaiado de fraqueza.

 

com sua nova companheira no banco perto de mim e me abraçou como fazia naquela 
época de sua infância e então senti uma coisa estranha (não sei dizer). 

Quando no outro verão ele retornou uma nova cria, toda envolta em roupas veio com ele 
-se naquele velho banco e brincando com a criança falava de 

Aqueles humanos foram envelhecendo muito rápido, ficando mais e mais silenciosos e 
enclausurados na toca e poucas vezes viam ao banco de tantas histórias felizes 
acontecera. E novamente tempos depois eles partiram deste mundo. Então o inverno 
chegou, um inverno tão rigoroso que praticamente cobriu tudo por onde podíamos 
perceber, várias irmãs pereceram e a floresta ficou ainda mais triste. Suas 
ter ido ao limbo também onde eu estava.  

O menino, agora homem, retornou um tempo depois e veio então morar naquela toca. 
Ele e sua companheira e seu menino trouxeram alegria novamente para aquele lugar. E 
ele sempre vinha ao banco onde cresceu e se sentia grato por poder dali ver o por do sol 
deixando seus raios se esconder por trás das árvores. 

Partiu também, 

Seu filho então cresceu e teve novo filho e cresceu...

Domingo, sete meses da russa em nosso lar. Que comida diferente vai ter hoje?
Na verdade depois que chego em casa com as meninas pois eu tinha levado elas para ter 
aulas de direção a Celma diz “vamos no restaurante vegetariano ali embaixo pra 
comemorar os sete meses dela aqui?” e concordamos e vamos. 

Obrigado por você não comer carne hoje. – Me diz Kseniia. 

Que almoço maravilhoso, estou me sentindo muito leve (e faço aquela cara de que não 
m pouquinho). Que comida gostosa. – Respondo. – Tomara que nunca 

s se faça sete meses de você aqui. 

Continuo chutando suas pernas debaixo da mesa e a Celma briga comigo. Quando 
casa caio no chão desmaiado de fraqueza. 

 

 

 
com sua nova companheira no banco perto de mim e me abraçou como fazia naquela 

Quando no outro verão ele retornou uma nova cria, toda envolta em roupas veio com ele 
se naquele velho banco e brincando com a criança falava de 

ficando mais e mais silenciosos e 
enclausurados na toca e poucas vezes viam ao banco de tantas histórias felizes 
acontecera. E novamente tempos depois eles partiram deste mundo. Então o inverno 

por onde podíamos 
perceber, várias irmãs pereceram e a floresta ficou ainda mais triste. Suas almas devem 

O menino, agora homem, retornou um tempo depois e veio então morar naquela toca. 
menino trouxeram alegria novamente para aquele lugar. E 

ele sempre vinha ao banco onde cresceu e se sentia grato por poder dali ver o por do sol 

ntão cresceu e teve novo filho e cresceu... 

Domingo, sete meses da russa em nosso lar. Que comida diferente vai ter hoje? 
Na verdade depois que chego em casa com as meninas pois eu tinha levado elas para ter 

estaurante vegetariano ali embaixo pra 

Que almoço maravilhoso, estou me sentindo muito leve (e faço aquela cara de que não 
Tomara que nunca 

Continuo chutando suas pernas debaixo da mesa e a Celma briga comigo. Quando 



UM BRASILEIRO NUM 

Toca meu coração. 

Um coração doce de um homem

Aperto sua mão, desejo seu lábio

Oh, um brasileiro num coração de uma russa.

Uma russa no coração de um brasileiro.

Nossos olhos se encontram

Uma chama se inicia iluminando a rua escura de minha 

Para onde vamos? Pergunto a ele.

Para onde você quiser, me responde então.

E assim dia passa e dia chega e sempre penso nele

Será que está pensando em mim? Eis a questão.

Será que está? 

Um menino lindo toca meu coração.

Um brasileiro num coração russo

Mas hoje já são sete meses aqui e terei de voltar

Mas meu coração ficará ou irá?

Apenas o tempo e somente o tempo dirá.

Assim como tantos outros apaixonados neste mundo maravilhoso.

Ele pega minha mão novamente e olha para meus olhos.

Sinto um brilho diferente e gosto disso.

Oh!  

Meu coração salta. Meu coração retorna. Meu coração...

Sua mão me dá segurança, me dá confiança.

Mas irei embora em breve. Irei. Retornarei para meu lar. Para minha terra.

UM BRASILEIRO NUM CORAÇÃO RUSSO

 

Um coração doce de um homem 

Aperto sua mão, desejo seu lábio 

Oh, um brasileiro num coração de uma russa. 

Uma russa no coração de um brasileiro. 

Nossos olhos se encontram 

Uma chama se inicia iluminando a rua escura de minha casa 

nde vamos? Pergunto a ele. 

Para onde você quiser, me responde então. 

E assim dia passa e dia chega e sempre penso nele 

Será que está pensando em mim? Eis a questão. 

Um menino lindo toca meu coração. 

Um brasileiro num coração russo. 

Mas hoje já são sete meses aqui e terei de voltar 

Mas meu coração ficará ou irá? 

Apenas o tempo e somente o tempo dirá. 

Assim como tantos outros apaixonados neste mundo maravilhoso. 

Ele pega minha mão novamente e olha para meus olhos. 

erente e gosto disso. 

Meu coração salta. Meu coração retorna. Meu coração... 

Sua mão me dá segurança, me dá confiança. 

Mas irei embora em breve. Irei. Retornarei para meu lar. Para minha terra.

 

CORAÇÃO RUSSO 

Mas irei embora em breve. Irei. Retornarei para meu lar. Para minha terra. 



Toc, toc, toc 

Batidas em meu peito. 

Batidas silenciosas em meu coração.

Onde ele está agora? Será que pensando em mim?

Onde ele está lembrando de mim?

Mas irei embora, deixarei tudo para trás

Mas levarei para minha amada terra sua lembrança

O brilho de seus olhos 

A segurança de suas mãos 

Adeus menino brasileiro 

Chegou o momento, tenho de partir.

Minha terra me chama e chegou o momento da despedida.

Seus olhos tristes ficam, meu coração cheio de dor.

Adeus. 

 

05-03 – Vai cedo para escola, pois tem trabalho com colegas e só retorna no 
dia. A orientadora Fátima vem em nossa casa para fazer o preenchido dos formulários 
mensais e saber se está correndo tudo bem conosco e com a intercambista. Vai dormir 

em meu coração. 

Onde ele está agora? Será que pensando em mim? 

Onde ele está lembrando de mim? 

Mas irei embora, deixarei tudo para trás 

Mas levarei para minha amada terra sua lembrança 

 

Chegou o momento, tenho de partir. 

Minha terra me chama e chegou o momento da despedida. 

Seus olhos tristes ficam, meu coração cheio de dor. 

 

Aqui no Brasil é muito frio 

Vai cedo para escola, pois tem trabalho com colegas e só retorna no 
dia. A orientadora Fátima vem em nossa casa para fazer o preenchido dos formulários 
mensais e saber se está correndo tudo bem conosco e com a intercambista. Vai dormir 

 

Vai cedo para escola, pois tem trabalho com colegas e só retorna no final do 
dia. A orientadora Fátima vem em nossa casa para fazer o preenchido dos formulários 
mensais e saber se está correndo tudo bem conosco e com a intercambista. Vai dormir 



na casa da Fátima, pois no dia seguinte a itali
embora, então quer ficar um pouco com ela.

06-03 – Aproveita o dia com a italiana Elisabeta que se despede do Brasil, retornando à 
noite para casa. 

07-03 – Preenchemos documentos para seu mini
uma xícara enorme de presente da Celma.

08-03 – Falamos com a Dária, corretora de imóveis de Velik Novgorod, sobre o imóvel 
que estamos negociando. Depois 

09-03 – Dia da cirurgia de vesícula do meu pai, ocorre tudo bem. 
escola normalmente e a noite fica em casa.
casa da Antonia, pois será seu aniversário e vai ajudar na preparação dos doces.

Vamos queimar

Come ou morre!

no dia seguinte a italiana que está em Ponta Porã, Elis
embora, então quer ficar um pouco com ela. 

Aproveita o dia com a italiana Elisabeta que se despede do Brasil, retornando à 

Preenchemos documentos para seu mini-intercambio em João Pessoa. Ganha 
e presente da Celma. 

Falamos com a Dária, corretora de imóveis de Velik Novgorod, sobre o imóvel 
que estamos negociando. Depois Kseniia vai para comemorações do dia das mulheres.

Dia da cirurgia de vesícula do meu pai, ocorre tudo bem. Ksen
escola normalmente e a noite fica em casa. Kseniia nos avisa que amanhã vai para a 

será seu aniversário e vai ajudar na preparação dos doces.

Vamos queimar    Música em conjunto 

Come ou morre!    Rock pra caramba! 

 
ana que está em Ponta Porã, Elisabeta vai 

Aproveita o dia com a italiana Elisabeta que se despede do Brasil, retornando à 

intercambio em João Pessoa. Ganha 

Falamos com a Dária, corretora de imóveis de Velik Novgorod, sobre o imóvel 
vai para comemorações do dia das mulheres. 

Kseniia vai para 
nos avisa que amanhã vai para a 

será seu aniversário e vai ajudar na preparação dos doces. 

 

 



Força!!! 

Quem carrega quem? 

Irmãos todos juntos e vamos amarrar ela 

 

 

 

 



Parecidas? 

 

Na janela da vida 

  Vai se lascar  Que cabelo horrível

 

 

 

Que cabelo horrível 



Vamos pintar as unhas

Vento no campo

Jogo de cartas ou da Rússia no 

Vamos judiar do Igor

Vamos pintar as unhas   Soninho 

Vento no campo   Boca de peixe 

Jogo de cartas ou da Rússia no Hoquei?   Vamos escovar os dentes

Vamos judiar do Igor    Um abraço aqui

 

 

 

 

Vamos escovar os dentes 

 

Um abraço aqui 



UMA FAMÍLIA VERDADEIRA

Vou, vou falar dessa família. Que família estranha. Nossa vou apenas resumir, senão 
vou ficar aqui por muito tempo escrevendo, escrevendo e nunca vai acabar 
pode falar. 

Pieter que por aqui foi o primeiro disse “todos loucos”, Valentina que veio depois e foi 
a primeira de uma série de meninas disse “família veroneze” para um amontoado de 
galinhas num galinheiro, depois a Deniz que até hoje não sei o que ela pensou sobre 
eles, e rapidamente chegou então a Heidrun que eu também tive acesso antes 
chegar por aqui e ela disse a frase que ficou emblemática para todos, inclusive para a 
própria família “família de merda”. E eu o que vou dizer? Tenho que esperar para saber,
mas muitas coisas já posso dizer...

Uma família estranha com certeza, afinal a única equilibrada é a mãe que faz de tudo 
para lhe ajudar, enquanto que o pai e a Raissa não têm medidas e quando menos se 
espera (ou seja, a qualquer momento) aparece uma louc

Mas é uma família admirável, tenho que reconhecer, mesmo quando foi atraída pelos 
encantos do Rio de Janeiro e queria deixar esta cidade e a família, eles foram muito 
mais do que eu poderia imaginar de uma família brasileira. Eles me apoiaram e 
mostraram que aquilo estava errado. Era uma bobagem o que estava prestes a fazer e eu 
poderia ter pensado melhor, pois esse apoio já tinha acontecido com outros: com a 
Valentina quando estava aqui e sua avó tinha morrido, bem como quando sua mãe 
descobriu câncer de mama, com a Heidrun quando teve sérios problemas de saúde e a 
mãe correu pra cá e pra lá em busca de cura, também com a Deniz que apesar dos 
pesares eles se mantiveram firmes e foram até o fim. Não esquecendo do primeiro filho 
internacional, Peter-Jan, que não poderia ficar de fora, ele também passou momentos 
difíceis aqui e a mãe correu ao médico com ele. O que dizer de tudo isso?

Imaginei que as palavras da Heidrun para mim antes de vir eram apenas da boca para 
fora, “você certamente será tra
conversamos por mensagens.

Tudo talvez seja pouco e um obrigado e um abraço verdadeiro sejam mais do que 
consigo dar neste momento, mas certamente a vida mostrará o resultado de tudo isso. 
“Obrigado”, então digo e lembrando que em alguns momentos fui ingrata.

Eu posso dizer que não esperava ser recebida desta maneira, num país tão distante e 
diferente do meu.  

Novamente sei que o obrigado é muito pouco para tanto. Tanto meu pai como minha 
mãe foram mais de oito vezes na escola para tentar mudar meu horário de aulas. Poxa, 
não conseguiram, mas fizeram de tudo.

UMA FAMÍLIA VERDADEIRA 

Vou, vou falar dessa família. Que família estranha. Nossa vou apenas resumir, senão 
vou ficar aqui por muito tempo escrevendo, escrevendo e nunca vai acabar 

Pieter que por aqui foi o primeiro disse “todos loucos”, Valentina que veio depois e foi 
a primeira de uma série de meninas disse “família veroneze” para um amontoado de 
galinhas num galinheiro, depois a Deniz que até hoje não sei o que ela pensou sobre 

es, e rapidamente chegou então a Heidrun que eu também tive acesso antes 
chegar por aqui e ela disse a frase que ficou emblemática para todos, inclusive para a 
própria família “família de merda”. E eu o que vou dizer? Tenho que esperar para saber,
mas muitas coisas já posso dizer... 

Uma família estranha com certeza, afinal a única equilibrada é a mãe que faz de tudo 
para lhe ajudar, enquanto que o pai e a Raissa não têm medidas e quando menos se 
espera (ou seja, a qualquer momento) aparece uma loucura nova.  

Mas é uma família admirável, tenho que reconhecer, mesmo quando foi atraída pelos 
encantos do Rio de Janeiro e queria deixar esta cidade e a família, eles foram muito 
mais do que eu poderia imaginar de uma família brasileira. Eles me apoiaram e 
mostraram que aquilo estava errado. Era uma bobagem o que estava prestes a fazer e eu 
poderia ter pensado melhor, pois esse apoio já tinha acontecido com outros: com a 
Valentina quando estava aqui e sua avó tinha morrido, bem como quando sua mãe 

iu câncer de mama, com a Heidrun quando teve sérios problemas de saúde e a 
mãe correu pra cá e pra lá em busca de cura, também com a Deniz que apesar dos 
pesares eles se mantiveram firmes e foram até o fim. Não esquecendo do primeiro filho 

Jan, que não poderia ficar de fora, ele também passou momentos 
difíceis aqui e a mãe correu ao médico com ele. O que dizer de tudo isso?

Imaginei que as palavras da Heidrun para mim antes de vir eram apenas da boca para 
fora, “você certamente será tratada como uma verdadeira filha”, me disse ela quando 
conversamos por mensagens. 

Tudo talvez seja pouco e um obrigado e um abraço verdadeiro sejam mais do que 
consigo dar neste momento, mas certamente a vida mostrará o resultado de tudo isso. 

tão digo e lembrando que em alguns momentos fui ingrata.

Eu posso dizer que não esperava ser recebida desta maneira, num país tão distante e 

Novamente sei que o obrigado é muito pouco para tanto. Tanto meu pai como minha 
de oito vezes na escola para tentar mudar meu horário de aulas. Poxa, 

não conseguiram, mas fizeram de tudo. 

 

Vou, vou falar dessa família. Que família estranha. Nossa vou apenas resumir, senão 
vou ficar aqui por muito tempo escrevendo, escrevendo e nunca vai acabar tudo o que se 

Pieter que por aqui foi o primeiro disse “todos loucos”, Valentina que veio depois e foi 
a primeira de uma série de meninas disse “família veroneze” para um amontoado de 
galinhas num galinheiro, depois a Deniz que até hoje não sei o que ela pensou sobre 

es, e rapidamente chegou então a Heidrun que eu também tive acesso antes mesmo de 
chegar por aqui e ela disse a frase que ficou emblemática para todos, inclusive para a 
própria família “família de merda”. E eu o que vou dizer? Tenho que esperar para saber, 

Uma família estranha com certeza, afinal a única equilibrada é a mãe que faz de tudo 
para lhe ajudar, enquanto que o pai e a Raissa não têm medidas e quando menos se 

Mas é uma família admirável, tenho que reconhecer, mesmo quando foi atraída pelos 
encantos do Rio de Janeiro e queria deixar esta cidade e a família, eles foram muito 
mais do que eu poderia imaginar de uma família brasileira. Eles me apoiaram e me 
mostraram que aquilo estava errado. Era uma bobagem o que estava prestes a fazer e eu 
poderia ter pensado melhor, pois esse apoio já tinha acontecido com outros: com a 
Valentina quando estava aqui e sua avó tinha morrido, bem como quando sua mãe 

iu câncer de mama, com a Heidrun quando teve sérios problemas de saúde e a 
mãe correu pra cá e pra lá em busca de cura, também com a Deniz que apesar dos 
pesares eles se mantiveram firmes e foram até o fim. Não esquecendo do primeiro filho 

Jan, que não poderia ficar de fora, ele também passou momentos 
difíceis aqui e a mãe correu ao médico com ele. O que dizer de tudo isso? 

Imaginei que as palavras da Heidrun para mim antes de vir eram apenas da boca para 
tada como uma verdadeira filha”, me disse ela quando 

Tudo talvez seja pouco e um obrigado e um abraço verdadeiro sejam mais do que 
consigo dar neste momento, mas certamente a vida mostrará o resultado de tudo isso. 

tão digo e lembrando que em alguns momentos fui ingrata. 

Eu posso dizer que não esperava ser recebida desta maneira, num país tão distante e 

Novamente sei que o obrigado é muito pouco para tanto. Tanto meu pai como minha 
de oito vezes na escola para tentar mudar meu horário de aulas. Poxa, 



São realmente especiais e esta família me fez ver o Brasil com melhores olhos do que 
antes de vir para cá, agora que voltarei sei que o país tem mil
bonitas e que vale a pena viver por aqui (corrupção a parte, nem vou falar).

Aprendi, com eles a amar o país, como não sei, afinal a casa é lotada de coisas da 
Rússia e o pai é fissurado pela história e cultura russa, mas mesmo assim 
tantas coisas boas do Brasil que é fácil se apaixonar pelo país.

Então mais uma vez vou dizer à eles “obrigado”.

    

 

10-03 – Logo pela manhã chama o uber e vai para a casa da Antonia.
inscrição para o intercambio da Raissa ao Japão para o início de 2019.

11-03 – Retorna no início da noite da casa da Antonia, onde houve a festa de 
aniversário. 

12-03 – Vai comigo levar a Raissa para a aula de japonês que se inicia, preparativos 
para seu intercambio ao Japão no pr
esta gravando áudios para sua amiga na Rússia e então eu e a Raissa ficamos 
“zoneando” e arrotando durante a gravação dos áudios.

13-03 – Faz blini para a janta.
Pessoa deu tudo certo e está aprovado pelo AFS.
que uma amiga do AFS de São Paulo precisa fazer um trabalho para escola sobre a 
cultura da Rússia e vão fazer um skype no final de semana.

14-03 – Aniversário da mãe da
está muito bem, pela primeira vez tem aquela dor na barriga que sempre tinha aqui no 
Brasil. O sermão é dado para 
vai jantar na casa do pretend

15-03 – Depois da escola vai para a casa da Antonia.

16-03 – À noite juntamente com a Raissa ficam ouvindo músicas diversas e dançando.

17-03 – Passa roupas e tenta entender a diferença dos sons de “avô” e de “avó”.
da tarde vai com a Raissa e o namorado e amigo do namorado para um piquenique no 
Ecoville. Retornam por volta das 22 horas e daí entram para tomar um tererê e o 
“MALDITO” do namorado da 
“putz que legal”. 

18-03 – Tira a manhã para ajeitar os armários da cozinha; copo com copo,
prato... e assim vai; ficou outra cozinha. Almaçamos em casa e no final do dia o Lucas 

São realmente especiais e esta família me fez ver o Brasil com melhores olhos do que 
antes de vir para cá, agora que voltarei sei que o país tem milhares de coisas boas, 
bonitas e que vale a pena viver por aqui (corrupção a parte, nem vou falar).

Aprendi, com eles a amar o país, como não sei, afinal a casa é lotada de coisas da 
Rússia e o pai é fissurado pela história e cultura russa, mas mesmo assim 
tantas coisas boas do Brasil que é fácil se apaixonar pelo país. 

Então mais uma vez vou dizer à eles “obrigado”. 

    Kseniia Nikolskaia

Logo pela manhã chama o uber e vai para a casa da Antonia.
bio da Raissa ao Japão para o início de 2019. 

Retorna no início da noite da casa da Antonia, onde houve a festa de 

Vai comigo levar a Raissa para a aula de japonês que se inicia, preparativos 
para seu intercambio ao Japão no próximo ano. Também vai comigo buscá
esta gravando áudios para sua amiga na Rússia e então eu e a Raissa ficamos 
“zoneando” e arrotando durante a gravação dos áudios. 

Faz blini para a janta. Fátima Burin informa que o mini-intercambio pa
Pessoa deu tudo certo e está aprovado pelo AFS. Também vem informação da Fátima 
que uma amiga do AFS de São Paulo precisa fazer um trabalho para escola sobre a 
cultura da Rússia e vão fazer um skype no final de semana. 

Aniversário da mãe da Kseniia na Rússia, Olga Nikolskaia. Também o Igor não 
está muito bem, pela primeira vez tem aquela dor na barriga que sempre tinha aqui no 

O sermão é dado para Kseniia, afinal depois de ter recebido um buque de flores 
vai jantar na casa do pretendente Lucas para conhecer seus pais. 

Depois da escola vai para a casa da Antonia. 

À noite juntamente com a Raissa ficam ouvindo músicas diversas e dançando.

Passa roupas e tenta entender a diferença dos sons de “avô” e de “avó”.
da tarde vai com a Raissa e o namorado e amigo do namorado para um piquenique no 
Ecoville. Retornam por volta das 22 horas e daí entram para tomar um tererê e o 
“MALDITO” do namorado da Kseniia e seu amigo olham a biblioteca da casa e dizem 

Tira a manhã para ajeitar os armários da cozinha; copo com copo,
prato... e assim vai; ficou outra cozinha. Almaçamos em casa e no final do dia o Lucas 

 
São realmente especiais e esta família me fez ver o Brasil com melhores olhos do que 

hares de coisas boas, 
bonitas e que vale a pena viver por aqui (corrupção a parte, nem vou falar). 

Aprendi, com eles a amar o país, como não sei, afinal a casa é lotada de coisas da 
Rússia e o pai é fissurado pela história e cultura russa, mas mesmo assim me mostraram 

Kseniia Nikolskaia 

Logo pela manhã chama o uber e vai para a casa da Antonia. Fazemos a 

Retorna no início da noite da casa da Antonia, onde houve a festa de 

Vai comigo levar a Raissa para a aula de japonês que se inicia, preparativos 
óximo ano. Também vai comigo buscá-la. Na volta 

esta gravando áudios para sua amiga na Rússia e então eu e a Raissa ficamos 

intercambio para João 
Também vem informação da Fátima 

que uma amiga do AFS de São Paulo precisa fazer um trabalho para escola sobre a 

na Rússia, Olga Nikolskaia. Também o Igor não 
está muito bem, pela primeira vez tem aquela dor na barriga que sempre tinha aqui no 

, afinal depois de ter recebido um buque de flores 

À noite juntamente com a Raissa ficam ouvindo músicas diversas e dançando. 

Passa roupas e tenta entender a diferença dos sons de “avô” e de “avó”. No final 
da tarde vai com a Raissa e o namorado e amigo do namorado para um piquenique no 
Ecoville. Retornam por volta das 22 horas e daí entram para tomar um tererê e o 

e seu amigo olham a biblioteca da casa e dizem 

Tira a manhã para ajeitar os armários da cozinha; copo com copo, prato com 
prato... e assim vai; ficou outra cozinha. Almaçamos em casa e no final do dia o Lucas 



(aquele FDP do namorado da 
de costas sentado na cadeira e digo “não quero nem ver, suma daqui”. Mas era apenas 
brincadeira, ficamos conversando por um bom tempo.

19-03 – Passamos no banco para saque de dinheiro e depois deixo 

22-03 – Enquanto fazemos janta a
casa do Lucas e retorna por volta das 23:30 horas.

23-03 – Faz o almoço enquanto a mãe aproveita que é dia da empregada e fazem uma 
faxina geral. Faz biscoitos na janta.

(aquele FDP do namorado da Kseniia) vem aqui nos conhecer. Quando chega eu 
de costas sentado na cadeira e digo “não quero nem ver, suma daqui”. Mas era apenas 
brincadeira, ficamos conversando por um bom tempo. 

Passamos no banco para saque de dinheiro e depois deixo Kseniia

Enquanto fazemos janta aqui em casa para alguns amigos Kseniia
casa do Lucas e retorna por volta das 23:30 horas. 

Faz o almoço enquanto a mãe aproveita que é dia da empregada e fazem uma 
Faz biscoitos na janta. 

MOZHGA 

 

Mozh – ga 

 Mozh – ga 

Uma cidade aqui debaixo da capital 

Pequena, do interior por natureza, grande por excelência

Os quilômetros que a separam da capital 

Marcam as lutas de seu povo 

Homens, mulheres, novos e velhos 

Por todos os lados são heróis 

 

Heróis de batalhas que travaram 

Heróis de batalhas que virão 

Seu povo por toda a grande Rússia 

 

Mozhga lugar de tantas alegrias 

Flores pelos caminhos 

Neves pelos telhados 

Reino da AK-47 

 

 
) vem aqui nos conhecer. Quando chega eu estou 

de costas sentado na cadeira e digo “não quero nem ver, suma daqui”. Mas era apenas 

Kseniia na escola. 

Kseniia vai para a 

Faz o almoço enquanto a mãe aproveita que é dia da empregada e fazem uma 

Pequena, do interior por natureza, grande por excelência 



 

24-03 – Vai à casa da Antonia, logo após o almoço.
aniversário de Dna. Fátima e do Sr. João (sogros do meu irmão).

Milhares de pessoas daqui 

Pelos nomes são conhecidas 

Pelos seus sorrisos e por suas lágrimas também

 

Mozhga Terra do Sul, Terra do Norte 

Mozhga em meu coração você está 

Brilha sob o céu azul 

 

Sovetsky foi seu nome por um tempo 

Mas às raízes voltou, à distante história 

 

De suas terras o pão do cidadão está sobre à mesa

De seus campos corre livre o animal sem medo
traiçoeiro 

De seus rios as águas saciam a todos 

Onde o vidro ganha muitas formas e embelezam as casas

Pise em sua terra e dela será um filho 

 

Seus jovens as escolas seguem buscando conhecer o 
mundo 

Agora te deixo Mozhga, com lágrimas nos olhos 
embora 

Estradas que daqui partem, estradas que aqui chegam

Mozhga 

Vai à casa da Antonia, logo após o almoço. À noite vamos à festa de 
aniversário de Dna. Fátima e do Sr. João (sogros do meu irmão). 

 

Pelos seus sorrisos e por suas lágrimas também 

De suas terras o pão do cidadão está sobre à mesa 

De seus campos corre livre o animal sem medo de um tiro 

Onde o vidro ganha muitas formas e embelezam as casas 

Seus jovens as escolas seguem buscando conhecer o 

Agora te deixo Mozhga, com lágrimas nos olhos e vou-me 

Estradas que daqui partem, estradas que aqui chegam 

À noite vamos à festa de 



- Pó de arroz (novo apelido da 
aqui comer bolo. – Digo para ela.

- Para de incomodar. Ele não vem. 
incomodando ela. Daí me mostra o dedo do meio em riste.

25-03 – Vamos à festa de aniversário da Jaqu
incomodamos a Kseniia para ela ligar para o namorado. Liga, liga, liga, dizemos toda 
hora. À noite, vão (Raissa, 

26-03 – Faz sopa para o almoço e diz que 
de Deus, tira essa menina daqui. Vai para casa da Antonia e depois tem janta na casa do 
Lucas. Vai comigo buscar a Raissa na aula de japonês.

27-03 – Vai para casa da Antonia ajudar na confecção de doces.

28-03 – Vai novamente para a Antonia, mas desta vez para se despedirem pois a 
Antonia vai viajar também e quer ver a 

29-03 – Foi jantar, depois das aulas, na casa do Lucas.

30-03 – Após as despedidas de 
la à rodoviária onde, as 02:10 da manhã pega o ônibus da Viação Queiroz com destino à 
Campo Grande e de lá embarca num vôo para São Paulo e depois para João Pessoa na 
Paraíba, onde ficará quinze dias realizando o mini
chega ao destino e envia mensagem para  nós que está tudo bem.

“Estou indo mas sei que minha verdadeira família está aqui”.

Pó de arroz (novo apelido da Kseniia dado naquele momento) liga para o Lucas vir 
Digo para ela. 

Para de incomodar. Ele não vem. – Responde ela já cheia de tanto que ficamos 
incomodando ela. Daí me mostra o dedo do meio em riste. 

Vamos à festa de aniversário da Jaqueline (esposa do Jucemar).
para ela ligar para o namorado. Liga, liga, liga, dizemos toda 

vão (Raissa, Kseniia, Lucas e mais alguns rapazes da família) ao cinema.

Faz sopa para o almoço e diz que essa semana só vamos comer sopa. Pelo amor 
de Deus, tira essa menina daqui. Vai para casa da Antonia e depois tem janta na casa do 
Lucas. Vai comigo buscar a Raissa na aula de japonês. 

Vai para casa da Antonia ajudar na confecção de doces. 

Vai novamente para a Antonia, mas desta vez para se despedirem pois a 
Antonia vai viajar também e quer ver a Kseniia. 

Foi jantar, depois das aulas, na casa do Lucas. 

Após as despedidas de Kseniia e a mãe, vou junto com a Raissa e o Lucas le
la à rodoviária onde, as 02:10 da manhã pega o ônibus da Viação Queiroz com destino à 
Campo Grande e de lá embarca num vôo para São Paulo e depois para João Pessoa na 
Paraíba, onde ficará quinze dias realizando o mini-intercambio. Perto da meia

ega ao destino e envia mensagem para  nós que está tudo bem. 

“Estou indo mas sei que minha verdadeira família está aqui”.

 
ado naquele momento) liga para o Lucas vir 

Responde ela já cheia de tanto que ficamos 

eline (esposa do Jucemar). E lá novamente 
para ela ligar para o namorado. Liga, liga, liga, dizemos toda 

, Lucas e mais alguns rapazes da família) ao cinema. 

essa semana só vamos comer sopa. Pelo amor 
de Deus, tira essa menina daqui. Vai para casa da Antonia e depois tem janta na casa do 

Vai novamente para a Antonia, mas desta vez para se despedirem pois a 

e a mãe, vou junto com a Raissa e o Lucas levá-
la à rodoviária onde, as 02:10 da manhã pega o ônibus da Viação Queiroz com destino à 
Campo Grande e de lá embarca num vôo para São Paulo e depois para João Pessoa na 

intercambio. Perto da meia-noite 

“Estou indo mas sei que minha verdadeira família está aqui”. 

 



01-04 – Domingo de Páscoa. Festa no sítio da família da Celma, festa na casa de minha 
mãe e festa em João Pessoa na família hospedei
refletindo sobre este mundo que a cada dia é mais amargo, mais sombrio. 
envia fotos de seus passeios por lá e o Igor (nosso filho natural) retorna de viagem de 
final-de-semana de Magnitogorsk para Ekaterin

Kseniia liga a noite para a Raissa e diz que está com mais saudades dos cachorrinhos do 
que de nós, quando perguntada pela Raissa. E também diz que está toda queimada e que 
vai ser difícil dormir porque todo o corpo está ardendo muito.

02-04 – Kseniia liga para Raissa para contar sobre seu dia em João Pessoa.

Cuidado com o caranguejo

Yasamin estava por lá

03-04 – Me envia mensagem falando que estava muito preocupado com as aulas em 
João Pessoa e que estava aproveitando também as praias.

04-04 – Envia mais e mais fotos da vida boa em João Pessoa.
em nosso lar.  

07-04 – Kseniia continua em Natal com sua família hospedeira pelo mini
nos liga à noite quando está f
que gostosa sopa”, diz-
documentação da casa em Velik Novgorod.

Domingo de Páscoa. Festa no sítio da família da Celma, festa na casa de minha 
mãe e festa em João Pessoa na família hospedeira da Kseniia. E eu? Em casa pensando, 
refletindo sobre este mundo que a cada dia é mais amargo, mais sombrio. 
envia fotos de seus passeios por lá e o Igor (nosso filho natural) retorna de viagem de 

semana de Magnitogorsk para Ekaterinburg. 

liga a noite para a Raissa e diz que está com mais saudades dos cachorrinhos do 
que de nós, quando perguntada pela Raissa. E também diz que está toda queimada e que 
vai ser difícil dormir porque todo o corpo está ardendo muito. 

liga para Raissa para contar sobre seu dia em João Pessoa.

Cuidado com o caranguejo   No mar em João Pessoa 

Yasamin estava por lá  Que areia gostosa 

Me envia mensagem falando que estava muito preocupado com as aulas em 
que estava aproveitando também as praias. 

Envia mais e mais fotos da vida boa em João Pessoa. Completam

continua em Natal com sua família hospedeira pelo mini
nos liga à noite quando está fazendo janta para eles. “Quer, quer batatinha frita e olha 

-me ela no whatsapp. Também conversamos sobre a 
documentação da casa em Velik Novgorod. 

 
Domingo de Páscoa. Festa no sítio da família da Celma, festa na casa de minha 

. E eu? Em casa pensando, 
refletindo sobre este mundo que a cada dia é mais amargo, mais sombrio. Kseniia nos 
envia fotos de seus passeios por lá e o Igor (nosso filho natural) retorna de viagem de 

liga a noite para a Raissa e diz que está com mais saudades dos cachorrinhos do 
que de nós, quando perguntada pela Raissa. E também diz que está toda queimada e que 

liga para Raissa para contar sobre seu dia em João Pessoa. 

 

 

 

Me envia mensagem falando que estava muito preocupado com as aulas em 

Completam-se oito meses 

continua em Natal com sua família hospedeira pelo mini-intercambio e 
“Quer, quer batatinha frita e olha 

me ela no whatsapp. Também conversamos sobre a 



10-04 – Será que Kseniia desapareceu? Não faz mal deve estar aproveitando muito João 
Pessoa e também 
das vinte e uma 
nossa casa na 
Novgorod para 
filhos 

12-04 – Informa 
por volta das 20 
Grande, de seu 
Pessoa.  

13-04 – Às vinte 
chegou em 
virá de ônibus 
onde deverá 
da manhã. 

14-04 – Faz 
noite vamos 
família Nabuco e 
tarde. Kseniia traz para mim uma lembrança de João Pessoa, uma garrafinha de pinga de 
“Lampião e Maria Bonita” e para a mãe uma caixinha em forma de coração para 
guardar jóias. 

- Mil cinco vezes por dia eu falava com 
para Raissa quando estão brigando.

15-04 – Logo de manhã (nem tanto assim, por volta das dez da manhã) vou ao quarto 
das meninas e as acordo com água fria. “
Kseniia confere alguns documentos de nossa casa na Rússia e também envia mensagem 
para a corretora para organizar algumas coisas na casa e também plantar uma muda de 
bétula russa no jardim do imóvel.

desapareceu? Não faz mal deve estar aproveitando muito João 
Natal. Eu por volta 
horas envio foto de 
Rússia, em Velik 
todos os nossos 
intercambistas.

que chegará a noite, 
horas, em Campo 
retorno de João 

horas avisa que 
Campo Grande e 
para Dourados, 
chegar a uma hora 

bolinhos russos. À 
jantar na casa
retornarmos muito 

traz para mim uma lembrança de João Pessoa, uma garrafinha de pinga de 
“Lampião e Maria Bonita” e para a mãe uma caixinha em forma de coração para 

Mil cinco vezes por dia eu falava com você, não? (mantido original)
para Raissa quando estão brigando. 

Que foto legal em João Pessoa 

Logo de manhã (nem tanto assim, por volta das dez da manhã) vou ao quarto 
das meninas e as acordo com água fria. “Acordem, acordem, já pa

confere alguns documentos de nossa casa na Rússia e também envia mensagem 
para a corretora para organizar algumas coisas na casa e também plantar uma muda de 
bétula russa no jardim do imóvel. Vamos almoçar na casa de meu irmão e deixamos 

 
desapareceu? Não faz mal deve estar aproveitando muito João 

Natal. Eu por volta 
horas envio foto de 
Rússia, em Velik 
todos os nossos 
intercambistas. 

que chegará a noite, 
horas, em Campo 
retorno de João 

horas avisa que 
Campo Grande e 
para Dourados, 
chegar a uma hora 

bolinhos russos. À 
jantar na casa da 
retornarmos muito 

traz para mim uma lembrança de João Pessoa, uma garrafinha de pinga de 
“Lampião e Maria Bonita” e para a mãe uma caixinha em forma de coração para 

(mantido original) – Diz Kseniia 

 

Logo de manhã (nem tanto assim, por volta das dez da manhã) vou ao quarto 
Acordem, acordem, já passou da hora”. 

confere alguns documentos de nossa casa na Rússia e também envia mensagem 
para a corretora para organizar algumas coisas na casa e também plantar uma muda de 

Vamos almoçar na casa de meu irmão e deixamos 



Kseniia na casa do Lucas. Kseniia
à casa de meus pais para “jogar conversa fora”.

16-04 – Kseniia vai para casa de Antonia e retorna no meio da noite.

17-04 – Vamos visita a feira orgânica que se realiza no Parque dos Ipês.

18-04 – À noite vai para a casa do namorado.

19-04 – Logo de manhã vai socorrer o namorado que parece quebrou a unha e a 
preocupação é enorme. No final do dia me envia mensagem que a Dária (
Velik Novgorod) está enviando a escritura do imóvel adquirido em Priluki.
chega à escola me envia áudio dizendo que um amigo ao ler o poema “Um Brasileiro 
Num Coração Russo” escrito por mim em 04 de Março fica chorando.

- ... a e trouxe seu poema aqui na escola, meu amigo leu seu poema sobre a eu e o 
Lucas. Ele tá chorando agora. Parabéns. Você quebrou um coração. 
achou poema dele?... Pára de chorar.

20-04 – Arruma suas coisas, pois
intercambistas. A Celma fica ruim 
vamos ao hospital. 

Kseniia e Raissa batem bola à moda voleibol. À noite vamos 
à casa de meus pais para “jogar conversa fora”. 

vai para casa de Antonia e retorna no meio da noite. 

Vamos visita a feira orgânica que se realiza no Parque dos Ipês.

À noite vai para a casa do namorado. 

Logo de manhã vai socorrer o namorado que parece quebrou a unha e a 
preocupação é enorme. No final do dia me envia mensagem que a Dária (
Velik Novgorod) está enviando a escritura do imóvel adquirido em Priluki.
chega à escola me envia áudio dizendo que um amigo ao ler o poema “Um Brasileiro 
Num Coração Russo” escrito por mim em 04 de Março fica chorando. 

seu poema aqui na escola, meu amigo leu seu poema sobre a eu e o 
Lucas. Ele tá chorando agora. Parabéns. Você quebrou um coração. O q
achou poema dele?... Pára de chorar. 

uas coisas, pois vai partir para Foz do Iguaçú com outros 
intercambistas. A Celma fica ruim à noite e enquanto Kseniia viaja para Foz do Iguaçú 

Com a turma em Foz do Iguaçú 

 
e Raissa batem bola à moda voleibol. À noite vamos 

Vamos visita a feira orgânica que se realiza no Parque dos Ipês. 

Logo de manhã vai socorrer o namorado que parece quebrou a unha e a 
preocupação é enorme. No final do dia me envia mensagem que a Dária (corretora em 
Velik Novgorod) está enviando a escritura do imóvel adquirido em Priluki. Quando 
chega à escola me envia áudio dizendo que um amigo ao ler o poema “Um Brasileiro 

seu poema aqui na escola, meu amigo leu seu poema sobre a eu e o 
O que que você 

vai partir para Foz do Iguaçú com outros 
viaja para Foz do Iguaçú 

 



21-04 – Curtem as Cataratas do Iguaçú e também o Parque das Aves em Foz do Igu

22-04 – Logo pela manhã chegam várias fotos do pessoal aproveitando Foz do Iguaçú e 
conhecendo a famosa Usina de Itaipu. No meio da tarde partem de Foz com destino à 
Dourados. 

23-04 – Logo depois que retorna da escola vai para a casa do namoradinho. 
Porra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
casa, mesmo se arrastando, pois estava fraca e se recuperando a saúde e Raissa vai para 
a aula de japonês. 

24-04 – Dia de apresentação sobre a História da Rússia d
Kseniia fala sobre a revolução de Fevereiro e explica pontos sobre a política da Rússia e 
da União Soviética. Também leva a comida gretska para mostrar para o pessoal.

25-04 – Durante almoço conversamos sobre o episódio do Glob
sexta-feira que foi em homenagem a Portugal. Vai à escola e depois para a casa da 
Antonia, pois a mesma vai à

26-04 – Vai a um churrasco na casa do namorado Lucas.

A italiana Yasamin dorme em nossa casa.

28-04 – Retorno do trabalho e faço um esparr
estão dormindo, por volta das 11 horas da manhã.
Kseniia). À noite Raissa e 

Curtem as Cataratas do Iguaçú e também o Parque das Aves em Foz do Igu

Logo pela manhã chegam várias fotos do pessoal aproveitando Foz do Iguaçú e 
conhecendo a famosa Usina de Itaipu. No meio da tarde partem de Foz com destino à 

Logo depois que retorna da escola vai para a casa do namoradinho. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!. Celma vai para a missa que acontece aqui perto de 

casa, mesmo se arrastando, pois estava fraca e se recuperando a saúde e Raissa vai para 

Dia de apresentação sobre a História da Rússia durante sua aula de História. 
fala sobre a revolução de Fevereiro e explica pontos sobre a política da Rússia e 

da União Soviética. Também leva a comida gretska para mostrar para o pessoal.

Durante almoço conversamos sobre o episódio do Globo Reporter da última 
feira que foi em homenagem a Portugal. Vai à escola e depois para a casa da 

vai à viagem à Amazônia. 

Vai a um churrasco na casa do namorado Lucas. 

27-04 – Meus pais vão, logo pela 
manhã, para o quartel militar de 
Ponta Porã participar
que haverá por lá. Consegui esta 
visita deles com o sargento Ranieri, 
pai hospedeiro também. 

- Você podia morar lá e vim visitar a 
gente, daí nos veríamos mais. 
Disse durante o almoço para 

- Não quero falar mais sobre isso. 
Responde Kseniia já “azeda”.

A italiana Yasamin dorme em nossa casa. 

Retorno do trabalho e faço um esparramo no quarto das meninas, pois ainda 
estão dormindo, por volta das 11 horas da manhã. Vão ao Clube Indaiá (Celma, Raissa e 

). À noite Raissa e Kseniia ficam em casa e eu juntamente com a Celma vamos 
ao cinema ver ao filme “Vingadores: Guerra 
Infinita”. 

29-04 – Vai, após o almoço, para 
namorado e retorna à noite para tomar um banho 
pois vão ao shopping. 

 
Curtem as Cataratas do Iguaçú e também o Parque das Aves em Foz do Iguaçú. 

Logo pela manhã chegam várias fotos do pessoal aproveitando Foz do Iguaçú e 
conhecendo a famosa Usina de Itaipu. No meio da tarde partem de Foz com destino à 

Logo depois que retorna da escola vai para a casa do namoradinho. 
. Celma vai para a missa que acontece aqui perto de 

casa, mesmo se arrastando, pois estava fraca e se recuperando a saúde e Raissa vai para 

urante sua aula de História. 
fala sobre a revolução de Fevereiro e explica pontos sobre a política da Rússia e 

da União Soviética. Também leva a comida gretska para mostrar para o pessoal. 

o Reporter da última 
feira que foi em homenagem a Portugal. Vai à escola e depois para a casa da 

Meus pais vão, logo pela 
manhã, para o quartel militar de 

participar de formatura 
que haverá por lá. Consegui esta 
visita deles com o sargento Ranieri, 
pai hospedeiro também.  

Você podia morar lá e vim visitar a 
gente, daí nos veríamos mais. – 
Disse durante o almoço para Kseniia. 

Não quero falar mais sobre isso. – 
já “azeda”. 

amo no quarto das meninas, pois ainda 
Vão ao Clube Indaiá (Celma, Raissa e 

om a Celma vamos 
Vingadores: Guerra 

Vai, após o almoço, para a casa do 
noite para tomar um banho 



30-04 – De manhã vai caminhar com o namorado e a noite juntamente com a Raissa e 
também a Yasamin e o Lucas (novamente o namorado) ficam co
encomendam pizza, até por volta da 00:30 horas.

01-05 – Dia do Trabalhador, tanto aqui como lá na Rússia. Vamos almoçar na casa de 
meu irmão e lá temos a novidade de que o namorado da 
Rússia no dia em que retornar para seu país. Que Bosta.
novamente e quando volta no final do dia junto com a Yasamin apenas para tomar um 
banho e ir novamente com o Lucas para o shopping.

02-05 – Vai às aulas e de noite vai perguntar se pode ir novamente para a casa do Lucas. 
Digo que não pois fazem dias que não fica em casa mais e aparentemente aqui está 
parecendo apenas um hotel.

03-05 – Não há aulas, Kseniia

04-05 – Data comemorativa de 09 (nove) meses que a intercambista está conosco.

05-05 – Às 14:30 horas Kseniia
do Idoso. À noite vai ao cinema.

06-05 – Fazemos almoço para a família e 
dia conosco. À noite vai para casa do namorado, retornando por volta das vinte e duas 
horas. E nosso filho Igor na Rússia diz que foi convidado pelo AFS local para participar 
de um acampamento que haverá de 20 norte
entretanto o mesmo estará em férias no Brasil e não participará.

07-05 – Após retornar da escola, come um lanche, toma banho rapidamente e vai para 
casa do namorado novamente. Saindo para pegar o carro vejo que ela está indo de 
carona de motocicleta com o namorado, quando grito que isso é incorreto, mas ela  não 
houve... escutando apenas a resposta dele de que “é sim”.

08-05 - Avisa que vai chegar mais tarde
quando chega para conversarmos e colocarmos algumas coisas em dia, como situação 
de namoro que está ocorrendo, situação do dia anterior sobre andar de motocicleta sem 
que o piloto tenha carteira de habilitação e também situação que estava pensan
levar o namorado de surpresa à sua família para a Rússia.

De manhã vai caminhar com o namorado e a noite juntamente com a Raissa e 
também a Yasamin e o Lucas (novamente o namorado) ficam conversando na piscina e 
encomendam pizza, até por volta da 00:30 horas. 

Dia do Trabalhador, tanto aqui como lá na Rússia. Vamos almoçar na casa de 
meu irmão e lá temos a novidade de que o namorado da Kseniia vai com ela para a 
Rússia no dia em que retornar para seu país. Que Bosta. De tarde vai para casa do Lucas 
novamente e quando volta no final do dia junto com a Yasamin apenas para tomar um 
banho e ir novamente com o Lucas para o shopping. 

ulas e de noite vai perguntar se pode ir novamente para a casa do Lucas. 
Digo que não pois fazem dias que não fica em casa mais e aparentemente aqui está 
parecendo apenas um hotel. 

Kseniia fica à tarde em casa e tem reunião com a Fáti

Data comemorativa de 09 (nove) meses que a intercambista está conosco.

Kseniia e demais intercambistas vão à uma ação social no Lar 
À noite vai ao cinema. 

Fazemos almoço para a família e Kseniia traz seu “love” Lucas para passar o 
À noite vai para casa do namorado, retornando por volta das vinte e duas 

E nosso filho Igor na Rússia diz que foi convidado pelo AFS local para participar 
de um acampamento que haverá de 20 norte-americanos e 20 russos em junho, 
entretanto o mesmo estará em férias no Brasil e não participará. 

Após retornar da escola, come um lanche, toma banho rapidamente e vai para 
casa do namorado novamente. Saindo para pegar o carro vejo que ela está indo de 
arona de motocicleta com o namorado, quando grito que isso é incorreto, mas ela  não 

houve... escutando apenas a resposta dele de que “é sim”.  

Avisa que vai chegar mais tarde, pois terá aula de língua espanhola.
quando chega para conversarmos e colocarmos algumas coisas em dia, como situação 
de namoro que está ocorrendo, situação do dia anterior sobre andar de motocicleta sem 
que o piloto tenha carteira de habilitação e também situação que estava pensan
levar o namorado de surpresa à sua família para a Rússia. 

 
De manhã vai caminhar com o namorado e a noite juntamente com a Raissa e 

nversando na piscina e 

Dia do Trabalhador, tanto aqui como lá na Rússia. Vamos almoçar na casa de 
vai com ela para a 

De tarde vai para casa do Lucas 
novamente e quando volta no final do dia junto com a Yasamin apenas para tomar um 

ulas e de noite vai perguntar se pode ir novamente para a casa do Lucas. 
Digo que não pois fazem dias que não fica em casa mais e aparentemente aqui está 

fica à tarde em casa e tem reunião com a Fátima Burin. 

Data comemorativa de 09 (nove) meses que a intercambista está conosco. 

e demais intercambistas vão à uma ação social no Lar 

az seu “love” Lucas para passar o 
À noite vai para casa do namorado, retornando por volta das vinte e duas 

E nosso filho Igor na Rússia diz que foi convidado pelo AFS local para participar 
anos e 20 russos em junho, 

Após retornar da escola, come um lanche, toma banho rapidamente e vai para 
casa do namorado novamente. Saindo para pegar o carro vejo que ela está indo de 
arona de motocicleta com o namorado, quando grito que isso é incorreto, mas ela  não 

terá aula de língua espanhola. Aproveito 
quando chega para conversarmos e colocarmos algumas coisas em dia, como situação 
de namoro que está ocorrendo, situação do dia anterior sobre andar de motocicleta sem 
que o piloto tenha carteira de habilitação e também situação que estava pensando em 



09-05 - “Eu me lembro de um alemão ferido que estava deitado e agarrava a terra com a 
mão, sentia dor; nosso soldado se aproximou dele e disse: ‘
terra. A sua ficou lá, no lugar de onde você veio...

médica partisan, fragmento do livro “A Guerra Não Tem Rosto de Mulher” de Svetlana 
Aleksiévitch, Editora Companhia das Letras, 2017, pg. 346

Kseniia não vai à escola, sente muitas dores (coisa de mulher).
melhor e vai para encontro com intercambistas na casa da Vânia.

10-05 – Vai caminhar de manhã e depois do almoço para as aulas. No final do dia tem 
aula de língua espanhola. 

11-05 – Abertura da Expoagro em Dourados e as meninas, Raissa, 
amigas da Raissa vão ao show do Aloc que para variar se inicia as 03:40 da manhã (uma 
falta de respeito ao cliente).

Boneco feito por sua mãe natural 

“Eu me lembro de um alemão ferido que estava deitado e agarrava a terra com a 
mão, sentia dor; nosso soldado se aproximou dele e disse: ‘Não mexa nis

terra. A sua ficou lá, no lugar de onde você veio...’” Maria Vassílievna Pávlovets, 
médica partisan, fragmento do livro “A Guerra Não Tem Rosto de Mulher” de Svetlana 
Aleksiévitch, Editora Companhia das Letras, 2017, pg. 346 

escola, sente muitas dores (coisa de mulher). No final do dia está 
melhor e vai para encontro com intercambistas na casa da Vânia. 

Vai caminhar de manhã e depois do almoço para as aulas. No final do dia tem 

Yasamin e Kseniia no Parque Brasil 500 

Abertura da Expoagro em Dourados e as meninas, Raissa, Kseniia
amigas da Raissa vão ao show do Aloc que para variar se inicia as 03:40 da manhã (uma 
falta de respeito ao cliente). 

 

 

“Eu me lembro de um alemão ferido que estava deitado e agarrava a terra com a 
Não mexa nisso, é a minha 

Maria Vassílievna Pávlovets, 
médica partisan, fragmento do livro “A Guerra Não Tem Rosto de Mulher” de Svetlana 

No final do dia está 

Vai caminhar de manhã e depois do almoço para as aulas. No final do dia tem 

 

Kseniia, Yasamin e 
amigas da Raissa vão ao show do Aloc que para variar se inicia as 03:40 da manhã (uma 



12-05 – Aniversário da minha
retornamos por volta da meia

13-05 – Dia das mães por aqui, Celma ganha presente da 
feitos por ela mesma) logo de manhã. Vamos almoçar na casa de minha mãe e por lá 
ficamos até as 19:50 horas. 
presente para ela também. 

15-05 – Logo de madrugada 
que vai viajar para Ilhéus. Depois vai para escola e aula de espanhol
de aniversário do meu irmão Adailton.

16-05 – Encontro Kseniia 
exposições Expoagro. 

17-05 – Celma envia várias fotos de suas férias em Ilhéus. 
para a casa da Fátima Burin (janta).
cabelo. 

18-05 – Quando acordo para ir trabalhar 
cabelo. Raissa vai para o show na Expoagro. 
igreja evangélica e deixa um bilhete sobre a mesa da cozinha para a Raissa, dizendo:

E arrumou tudo mesmo, todas as frutas e verduras em bandeijas
da geladeira. Agora fico pensando, se a Raissa bagunçar a briga vai ser feia.

Aniversário da minha mãe Herminia. Vamos à noite para festa em sua casa e 
retornamos por volta da meia-noite. 

Dia das mães por aqui, Celma ganha presente da Kseniia (vaso ccom flores 
feitos por ela mesma) logo de manhã. Vamos almoçar na casa de minha mãe e por lá 

mos até as 19:50 horas. Kseniia vai então para casa da pretensa sogra para dar 
 

Logo de madrugada Kseniia pede para acordá-la para dar “tchau” para a mãe 
que vai viajar para Ilhéus. Depois vai para escola e aula de espanhol. Vamos para jantar 
de aniversário do meu irmão Adailton. 

 somente à noite quando retorno de trabalho no parque de 

Celma envia várias fotos de suas férias em Ilhéus. Kseniia vai ao
a Fátima Burin (janta). Kseniia deixa de presente para nós uma mecha de 

 

Mecha de cabelo da Kseniia 

Quando acordo para ir trabalhar Kseniia levanta para mostrar o novo corte de 
cabelo. Raissa vai para o show na Expoagro. Kseniia vai com Lucas para um retiro da 

e deixa um bilhete sobre a mesa da cozinha para a Raissa, dizendo:

Ra, por favor 

1 Guarda a louça / 2 Limpa o chão no cozinha / 3 Guarda 

alho, porque eu lavei tudo / 4 Incheia garrafas / 5 eu lavei 

geladeira intera; não faz bagunça! / 6 e lava e separa o 

resto da verdura. / Olha o número 5 (mantido original).

E arrumou tudo mesmo, todas as frutas e verduras em bandeijas e plastificadas dentro 
da geladeira. Agora fico pensando, se a Raissa bagunçar a briga vai ser feia.

 
mãe Herminia. Vamos à noite para festa em sua casa e 

(vaso ccom flores 
feitos por ela mesma) logo de manhã. Vamos almoçar na casa de minha mãe e por lá 

vai então para casa da pretensa sogra para dar 

la para dar “tchau” para a mãe 
Vamos para jantar 

somente à noite quando retorno de trabalho no parque de 

vai ao final da tarde 
deixa de presente para nós uma mecha de 

 

levanta para mostrar o novo corte de 
vai com Lucas para um retiro da 

e deixa um bilhete sobre a mesa da cozinha para a Raissa, dizendo: 

o cozinha / 3 Guarda 

alho, porque eu lavei tudo / 4 Incheia garrafas / 5 eu lavei 

geladeira intera; não faz bagunça! / 6 e lava e separa o 

resto da verdura. / Olha o número 5 (mantido original). 

plastificadas dentro 
da geladeira. Agora fico pensando, se a Raissa bagunçar a briga vai ser feia. 



20-05 – Intercambistas vão para o IAME onde farão um almoço para a garotada de lá. 
Kseniia não participa, pois
volta das 21:30 horas. 

21-05 – Como está sozinha em casa, passa mensagem para mim perguntando 
se eu cozinho alguma coisa pra vc?”

sopa para o almoço. Está completamente rouca e vai para escola quando envia 
mensagem “eu to bem, to na escola, so não tenho voice

22-05 – Passo para Kseniia
“parto” para fazer e então deixo para ela. Não vai para escola e vai 
para casa da “sogra” onde segundo ela a mesma também gosta de fazer esses trabalhos 
com mosaicos e vão fazer para mim.

23-05 – No meio da tarde pede para coordenador da escola me ligar, pois não está muito 
bem (gripe e garganta inflamada). Como não posso ir buscar, o Lucas e sua mãe vão 
buscá-la na escola. Envia-
Quando você vai pra casa me avisa, daí ele ne busca pra lá

noite, juntamente com a Raissa, continuam fazendo o mosaico russo que comprei.

24-05 – Combinado com outros intercambistas para visitar o novo intercambista 
tailandês que está na cidade não dá muito certo, pois um diz que não pode ir, outro que 
está cançado e assim termina “em nada”.

25-05 – Chega da escola –
miojo para comerem. Enquanto que a paralização dos camioneiros começa a pr
o governo. À noite vão para igreja evangélica.

Intercambistas vão para o IAME onde farão um almoço para a garotada de lá. 
, pois ainda se encontra em retiro da igreja do Lucas.

Como está sozinha em casa, passa mensagem para mim perguntando 
se eu cozinho alguma coisa pra vc?” (mantido original) e depois de minha resposta faz

Está completamente rouca e vai para escola quando envia 
eu to bem, to na escola, so não tenho voice” (mantido original)

Kseniia dois mosaicos russos que comprei no Aliexpress. Isso é um 
o deixo para ela. Não vai para escola e vai - no final da tarde 

para casa da “sogra” onde segundo ela a mesma também gosta de fazer esses trabalhos 
com mosaicos e vão fazer para mim. 

Os intercambistas juntos 

No meio da tarde pede para coordenador da escola me ligar, pois não está muito 
bem (gripe e garganta inflamada). Como não posso ir buscar, o Lucas e sua mãe vão 

-me então a mensagem “Oie, Lucas e mãe dele me buscou. 

você vai pra casa me avisa, daí ele ne busca pra lá” (mantido original)
noite, juntamente com a Raissa, continuam fazendo o mosaico russo que comprei.

Combinado com outros intercambistas para visitar o novo intercambista 
dade não dá muito certo, pois um diz que não pode ir, outro que 

está cançado e assim termina “em nada”. 

– vindo caminhando – juntamente com a Yasamin e fazem 
miojo para comerem. Enquanto que a paralização dos camioneiros começa a pr

À noite vão para igreja evangélica. 

 
Intercambistas vão para o IAME onde farão um almoço para a garotada de lá. 

ainda se encontra em retiro da igreja do Lucas. Retorna por 

Como está sozinha em casa, passa mensagem para mim perguntando “vc aeita 

e depois de minha resposta faz 
Está completamente rouca e vai para escola quando envia 

(mantido original). 

dois mosaicos russos que comprei no Aliexpress. Isso é um 
no final da tarde - 

para casa da “sogra” onde segundo ela a mesma também gosta de fazer esses trabalhos 

 

No meio da tarde pede para coordenador da escola me ligar, pois não está muito 
bem (gripe e garganta inflamada). Como não posso ir buscar, o Lucas e sua mãe vão 

Oie, Lucas e mãe dele me buscou. 

(mantido original). À 
noite, juntamente com a Raissa, continuam fazendo o mosaico russo que comprei. 

Combinado com outros intercambistas para visitar o novo intercambista 
dade não dá muito certo, pois um diz que não pode ir, outro que 

juntamente com a Yasamin e fazem 
miojo para comerem. Enquanto que a paralização dos camioneiros começa a preocupar 



26-05 – Celma entrega mais alguns presentes para 
Rússia. Almoçamos conversando sobre a paralização dos camionheiros. Depois do 
almoço as meninas e também a Yasamin vão jog
casa. À noite vamos todos em uma festa de aniversário.

27-05 – Domingo, continua a paralização dos camionheiros e outros setores da 
economia também se juntam e fazem carretas em milhares de municípios brasileiros, 
exigindo melhores condições e redução de i
juntamente com a Yasamin vai para a casa do namorado Lucas logo após o almoço. À 
noite também jantamos em casa e Celma continua a fazer mais um pouquinho do 
mosaico russo que todos estão incubidos.

28-05 – Vão as aulas e retornam caminhando, pois temos pouca gasolina para buscá
A menina da vizinha fica em nossa casa aguardando a chegada de sua mãe que ainda 
está no trabalho. A Celma traz raulitos para comermos na janta.

29-05 – Kseniia vai – após o horário do almo
frio, juntamente com a Antônia (belga). 
pouco do mosaico russo. Vem a informação de que a inscrição da Raissa para o Japão 
(AFS) não foi aceito pela questão da idade (mas 

30-05 – Não vai à aula, ajuda a mãe na limpeza da casa. Terminam o mosaico russo 
(finalmente!!!!!). Experimenta pamonha que trago de Itaporã.
a fazer cangica. Vamos janta na casa de meus pais onde preparamos u
javali. 

31-05 – Corpus Christi e as mulheres da casa vão 
ajudarem a fazer o tapete por onde passará a procissão com o bispo.

Celma entrega mais alguns presentes para Kseniia levar para sua mãe na 
Almoçamos conversando sobre a paralização dos camionheiros. Depois do 

almoço as meninas e também a Yasamin vão jogar voleibol num parque aqui perto de 
casa. À noite vamos todos em uma festa de aniversário. 

Posso dizer agora todos os nomes que eu tratei a 

ao longo de seu intercambio aqui em casa e sempre a 

deixava brava: Aleksandra / Anastacia / Catarina / 

Gruppa Krovi / Jenipapo / Kirova / Ksélia / Maria Pereira 

/ Marta / Olga / Petrovna / Politniskaia / Simone / Solange 

/ Stolichnaya / Sudorípara / Svetlana / Vitória / Vitóri

Vladimirova / Yulia / Zumbi. 

Domingo, continua a paralização dos camionheiros e outros setores da 
economia também se juntam e fazem carretas em milhares de municípios brasileiros, 
exigindo melhores condições e redução de impostos... Almoçamos em casa e 
juntamente com a Yasamin vai para a casa do namorado Lucas logo após o almoço. À 
noite também jantamos em casa e Celma continua a fazer mais um pouquinho do 
mosaico russo que todos estão incubidos. 

s e retornam caminhando, pois temos pouca gasolina para buscá
A menina da vizinha fica em nossa casa aguardando a chegada de sua mãe que ainda 
está no trabalho. A Celma traz raulitos para comermos na janta. 

após o horário do almoço – para a cidade onde comprará roupa de 
frio, juntamente com a Antônia (belga). À noite as meninas e a Celma fazem mais um 
pouco do mosaico russo. Vem a informação de que a inscrição da Raissa para o Japão 
(AFS) não foi aceito pela questão da idade (mas vamos discutir isso). 

Não vai à aula, ajuda a mãe na limpeza da casa. Terminam o mosaico russo 
(finalmente!!!!!). Experimenta pamonha que trago de Itaporã. A Celma ensina a 
a fazer cangica. Vamos janta na casa de meus pais onde preparamos u

Corpus Christi e as mulheres da casa vão – logo de manhã –
ajudarem a fazer o tapete por onde passará a procissão com o bispo. 

 
levar para sua mãe na 

Almoçamos conversando sobre a paralização dos camionheiros. Depois do 
ar voleibol num parque aqui perto de 

Posso dizer agora todos os nomes que eu tratei a Kseniia 

ao longo de seu intercambio aqui em casa e sempre a 

deixava brava: Aleksandra / Anastacia / Catarina / 

Gruppa Krovi / Jenipapo / Kirova / Ksélia / Maria Pereira 

/ Marta / Olga / Petrovna / Politniskaia / Simone / Solange 

ana / Vitória / Vitória / 

Domingo, continua a paralização dos camionheiros e outros setores da 
economia também se juntam e fazem carretas em milhares de municípios brasileiros, 

mpostos... Almoçamos em casa e Kseniia 
juntamente com a Yasamin vai para a casa do namorado Lucas logo após o almoço. À 
noite também jantamos em casa e Celma continua a fazer mais um pouquinho do 

s e retornam caminhando, pois temos pouca gasolina para buscá-las. 
A menina da vizinha fica em nossa casa aguardando a chegada de sua mãe que ainda 

para a cidade onde comprará roupa de 
noite as meninas e a Celma fazem mais um 

pouco do mosaico russo. Vem a informação de que a inscrição da Raissa para o Japão 

Não vai à aula, ajuda a mãe na limpeza da casa. Terminam o mosaico russo 
A Celma ensina a Kseniia 

a fazer cangica. Vamos janta na casa de meus pais onde preparamos uma carne de 

– para a catedral 



Celma e meninas fazendo tapete para a festa de Corpus Christi

Almoçamos na casa de meus pais novamente e comemos mais um pouquinho da 
deliciosa carne de javali. Às

Agora sozinho em casa me recordo da triste história que 
quando conversávamos sobre paixão e c

Quando termina a missa a Celma deixa 
assistimos aos dois episódios 
descançar. Por volta da 0:30 horas acordo e como vejo movimentação na casa vou 
verificar o que é: Kseniia está em pé em frente ao guarda
em pé na porta do quarto, lentamente 
reação então digo “boa noite” e ela leva um susto daqueles, 
Raissa que estava ai, meu Deus que susto você me deu”.

01-06 – Olha só, imaginava que era aniversário do pai da 
enviei solicitações, mas na verdade seu aniversário é dia 01 de Julho, que “mancada”. 
Kseniia conta para Celma e Raissa sobre o susto que levou à noite. Por volta das dez 
horas da manhã vai para retiro em igreja evangélica.

03-06 – Chega por volta da 
ido participar. 

Celma e meninas fazendo tapete para a festa de Corpus Christi 

Almoçamos na casa de meus pais novamente e comemos mais um pouquinho da 
Às 16 horas vão à missa na matriz. 

Agora sozinho em casa me recordo da triste história que Kseniia me contou dias atrás 
quando conversávamos sobre paixão e casais:  

“uma vez, quando meu irmão ainda era uma criança, 

meus pais estavam numa parada de trem e ele (meu 

irmão) reclamava de fome e minha mãe não tinha leite 

pois estava muito magra, e ele então pegou uma bala do 

chão e comeu. Minha mãe chorou e disse pa

que a partir daquele dia ele iria arrumar outro emprego e 

abandonar o governo. Isto foi a bastante tempo, antes de 

eu nascer”.  

Quando termina a missa a Celma deixa Kseniia na casa do Lucas onde jantará e nós 
assistimos aos dois episódios do Globo Reporter sobre o Japão e então vamos 

Por volta da 0:30 horas acordo e como vejo movimentação na casa vou 
está em pé em frente ao guarda-roupas da Raissa e então fico 

em pé na porta do quarto, lentamente Kseniia se vira e me vê mas não tem qualquer 
reação então digo “boa noite” e ela leva um susto daqueles, “nossa, eu achei que era a 

Raissa que estava ai, meu Deus que susto você me deu”. 

Olha só, imaginava que era aniversário do pai da Kseniia, Oleg Nikolsk
enviei solicitações, mas na verdade seu aniversário é dia 01 de Julho, que “mancada”. 

conta para Celma e Raissa sobre o susto que levou à noite. Por volta das dez 
horas da manhã vai para retiro em igreja evangélica. 

Chega por volta da meia-noite em casa retornando do retiro da igreja que tinha 

 

 

Almoçamos na casa de meus pais novamente e comemos mais um pouquinho da 

me contou dias atrás 

uma vez, quando meu irmão ainda era uma criança, 

meus pais estavam numa parada de trem e ele (meu 

irmão) reclamava de fome e minha mãe não tinha leite 

pois estava muito magra, e ele então pegou uma bala do 

chão e comeu. Minha mãe chorou e disse para meu pai 

que a partir daquele dia ele iria arrumar outro emprego e 

abandonar o governo. Isto foi a bastante tempo, antes de 

na casa do Lucas onde jantará e nós 
Globo Reporter sobre o Japão e então vamos 

Por volta da 0:30 horas acordo e como vejo movimentação na casa vou 
roupas da Raissa e então fico 

e vira e me vê mas não tem qualquer 
“nossa, eu achei que era a 

, Oleg Nikolskii e 
enviei solicitações, mas na verdade seu aniversário é dia 01 de Julho, que “mancada”. 

conta para Celma e Raissa sobre o susto que levou à noite. Por volta das dez 

noite em casa retornando do retiro da igreja que tinha 



04-06 – Hoje comemoração de dez meses no Brasil. Quando chego para o almoço a 
mesma está enrolada em cobertas dentro de casa dizendo que está muito frio aqui (faixa 
de 15 graus). À noite, pior ainda, está com luvas, pijama e coberta até a cabeça (não dá 
para acreditar que num frio de 15 a 13 graus um russo sinta tanto assim). Quanto ao 
prato russo, este fica para o dia seguinte.

05-06 – Como falei a comida típica russa do dia anteri
mês é Pirojque, é uma massa recheada com carne ou arroz (sua preferência) em formato 
de meia-lua e assado. Participam deste jantar; Celma, 
Horário e Herminia, além de mim 

“É TUDO LOUCO”, sim esta frase ela utilizou muito quando conversava comigo.

06-06 – Um dia normal, e depois que 
“trocados” referente nosso acerto de contas.

07-06 – Depois aula vai para a escola do Anglo onde se reunirá co
conversarem sobre intercambio e quando chega em casa, por volta das 21 horas, nos 
conta como foi o encontro. 

08-06 – Dia da festa junina do AFS que se comemora todo ano e na casa da Vânia. 
Muitos doces, petiscos e bebidas típicas, além de
fazem a festa de todos que estamos por lá. Voltamos de lá por volta das 23 horas, 
enquanto que os meninos (extrangeiros) vão com voluntários para uma chácara 
da cidade – para a última orientação deles aqui no 
retorno de cada um ao seu lar natural.

10-06 – Por volta do meio
Kseniia vai para a casa do Lucas e chega em nossa casa por volta das 17 horas. À noite 
Kseniia ajuda Celma a fazer a janta.
reportagens que o Jornal Hoje (Globo) fez referentes esportes na Rússia (Futebol no 
Pântano, Sambo, Xadrez e Futsal).

11-06 – As meninas, Antonia e Yasamin, também vêm
vários decorações para a janta de despedidas para elas.
foi bloqueado pelo banco na Rússia e não va
ter muitas coisas para comprar, despachar malas e outros, mas pensamos numa
acertarmos tudo, inclusive com as despesas do imóvel na Rússia. “
você só vai entender essas coisas quanto tiver um filho também

um abraço, pois achou isso essa mensagem muito bonita.
(macarrão para variar). 

12-06 – Dia nos namorados e ela vai jantar com o namorado.

13-06 – Durante o almoço perguntamos para 
namorado. No final do dia sou contatado pelo repórter do Jornal Diário MS querendo 

Hoje comemoração de dez meses no Brasil. Quando chego para o almoço a 
mesma está enrolada em cobertas dentro de casa dizendo que está muito frio aqui (faixa 

noite, pior ainda, está com luvas, pijama e coberta até a cabeça (não dá 
para acreditar que num frio de 15 a 13 graus um russo sinta tanto assim). Quanto ao 
prato russo, este fica para o dia seguinte. 

Como falei a comida típica russa do dia anterior ficou para hoje e o prato deste 
mês é Pirojque, é uma massa recheada com carne ou arroz (sua preferência) em formato 

lua e assado. Participam deste jantar; Celma, Kseniia, Raissa, Yasamin, Lucas, 
Horário e Herminia, além de mim – claro. 

LOUCO”, sim esta frase ela utilizou muito quando conversava comigo.

Um dia normal, e depois que Kseniia retorna da escola recebo mais uns 
“trocados” referente nosso acerto de contas. 

Depois aula vai para a escola do Anglo onde se reunirá com estudantes par
conversarem sobre intercambio e quando chega em casa, por volta das 21 horas, nos 

 

Dia da festa junina do AFS que se comemora todo ano e na casa da Vânia. 
Muitos doces, petiscos e bebidas típicas, além de algumas trazidas pelos intercambistas 
fazem a festa de todos que estamos por lá. Voltamos de lá por volta das 23 horas, 
enquanto que os meninos (extrangeiros) vão com voluntários para uma chácara 

para a última orientação deles aqui no Brasil e já se preparando para o 
retorno de cada um ao seu lar natural. 

Por volta do meio-dia termina o encontro de orientação dos intercambistas. 
vai para a casa do Lucas e chega em nossa casa por volta das 17 horas. À noite 

Celma a fazer a janta. Depois assistimos pelo computador quatro 
reportagens que o Jornal Hoje (Globo) fez referentes esportes na Rússia (Futebol no 
Pântano, Sambo, Xadrez e Futsal). 

As meninas, Antonia e Yasamin, também vêm aqui para casa e juntas 
vários decorações para a janta de despedidas para elas. Kseniia me diz que o seu cartão 
foi bloqueado pelo banco na Rússia e não vai conseguir mais sacar dinheiro e ainda vai 
ter muitas coisas para comprar, despachar malas e outros, mas pensamos numa
acertarmos tudo, inclusive com as despesas do imóvel na Rússia. “Eu te amo 

você só vai entender essas coisas quanto tiver um filho também”, daí a Yasamin me dá 
achou isso essa mensagem muito bonita. Depois vão fazer jant

Dia nos namorados e ela vai jantar com o namorado. 

Durante o almoço perguntamos para Kseniia como foi o jantar com o 
namorado. No final do dia sou contatado pelo repórter do Jornal Diário MS querendo 

 
Hoje comemoração de dez meses no Brasil. Quando chego para o almoço a 

mesma está enrolada em cobertas dentro de casa dizendo que está muito frio aqui (faixa 
noite, pior ainda, está com luvas, pijama e coberta até a cabeça (não dá 

para acreditar que num frio de 15 a 13 graus um russo sinta tanto assim). Quanto ao 

or ficou para hoje e o prato deste 
mês é Pirojque, é uma massa recheada com carne ou arroz (sua preferência) em formato 

, Raissa, Yasamin, Lucas, 

LOUCO”, sim esta frase ela utilizou muito quando conversava comigo. 

retorna da escola recebo mais uns 

m estudantes para 
conversarem sobre intercambio e quando chega em casa, por volta das 21 horas, nos 

Dia da festa junina do AFS que se comemora todo ano e na casa da Vânia. 
algumas trazidas pelos intercambistas 

fazem a festa de todos que estamos por lá. Voltamos de lá por volta das 23 horas, 
enquanto que os meninos (extrangeiros) vão com voluntários para uma chácara – perto 

Brasil e já se preparando para o 

dia termina o encontro de orientação dos intercambistas. 
vai para a casa do Lucas e chega em nossa casa por volta das 17 horas. À noite 

Depois assistimos pelo computador quatro 
reportagens que o Jornal Hoje (Globo) fez referentes esportes na Rússia (Futebol no 

aqui para casa e juntas fazem 
me diz que o seu cartão 

i conseguir mais sacar dinheiro e ainda vai 
ter muitas coisas para comprar, despachar malas e outros, mas pensamos numa forma de 

Eu te amo Kseniia e 

”, daí a Yasamin me dá 
Depois vão fazer janta 

como foi o jantar com o 
namorado. No final do dia sou contatado pelo repórter do Jornal Diário MS querendo 



fazer uma reportagem sobre minha história com a Rússia e sobre a abertura da Copa do 
Mundo, já que será na Rússia também. Então marcamos para conversarmos e 
programarmos as entrevistas. O Alfredo vai embora por volta das 22 horas.

14-06 – Dia da abertura da Copa do Mundo na Rússia e expectativa também é grande 
por aqui, pois é o dia em que foi combinado do pessoal do Jornal Diário MS vir fazer 
uma entrevista conosco (desta vez) principalmente com a 
o foco pelo jogo da Rússia contra a Arábia Saudita. 
2x0 quando tem que ir para as aulas (a partida termina em 5x0 com vitória para a 
Rússia). A reportagem digital está disponível no site 
em-dourados/, enquanto que a matéria editada na edição do jornal impresso de 15 de 
junho. Á noite tem o jantar no Restaurante Sabor de Goiás que os amigos das 
intercambistas (Kseniia, Antonia e Yasamin)
despedida de todos. Então, como de costume pelos humanos, aquele “lenga lenga” de 
sempre; choro e mensagens de bondade se espalham por inúmeros amigos. Então fico 
imaginando como é fácil –
que toda essa conversa fiada seja realmente verdade? Eis a pergunta. Ainda bem que 
não falei pois falaria de “coragem, respeito e gratidão
gente. Kseniia agradece as famílias, aos amigos, a m
ocasiões, inclusive quando esteve doente, à Raissa por ter sido uma verdadeira irmã e 
assim vai indo... Sobre seu cartão de crédito para saque de valores aqui no Brasil ele 
continua bloqueado e só vai ser liberado muito te
assim passará o restante dos dias praticamente sem dinheiro e ai entramos na jogada 
novamente.  

rtagem sobre minha história com a Rússia e sobre a abertura da Copa do 
Mundo, já que será na Rússia também. Então marcamos para conversarmos e 
programarmos as entrevistas. O Alfredo vai embora por volta das 22 horas.

Dia da abertura da Copa do Mundo na Rússia e expectativa também é grande 
por aqui, pois é o dia em que foi combinado do pessoal do Jornal Diário MS vir fazer 
uma entrevista conosco (desta vez) principalmente com a Kseniia que neste momento é 

pelo jogo da Rússia contra a Arábia Saudita. Kseniia acompanha até o placar de 
2x0 quando tem que ir para as aulas (a partida termina em 5x0 com vitória para a 
Rússia). A reportagem digital está disponível no site https://diarioms.com.br/uma

, enquanto que a matéria editada na edição do jornal impresso de 15 de 
junho. Á noite tem o jantar no Restaurante Sabor de Goiás que os amigos das 

, Antonia e Yasamin) fazem como força de agradecimento e 
Então, como de costume pelos humanos, aquele “lenga lenga” de 

sempre; choro e mensagens de bondade se espalham por inúmeros amigos. Então fico 
– hoje em dia – tudo isso, mas o que se faz no dia

que toda essa conversa fiada seja realmente verdade? Eis a pergunta. Ainda bem que 
de “coragem, respeito e gratidão” e talvez isso não agradaria muita 

agradece as famílias, aos amigos, a mãe por ter cuidado dela em muitas 
ocasiões, inclusive quando esteve doente, à Raissa por ter sido uma verdadeira irmã e 

Sobre seu cartão de crédito para saque de valores aqui no Brasil ele 
continua bloqueado e só vai ser liberado muito tempo depois que estiver na Rússia, 
assim passará o restante dos dias praticamente sem dinheiro e ai entramos na jogada 

 
rtagem sobre minha história com a Rússia e sobre a abertura da Copa do 

Mundo, já que será na Rússia também. Então marcamos para conversarmos e 
programarmos as entrevistas. O Alfredo vai embora por volta das 22 horas. 

Dia da abertura da Copa do Mundo na Rússia e expectativa também é grande 
por aqui, pois é o dia em que foi combinado do pessoal do Jornal Diário MS vir fazer 
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Então, como de costume pelos humanos, aquele “lenga lenga” de 

sempre; choro e mensagens de bondade se espalham por inúmeros amigos. Então fico 
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que toda essa conversa fiada seja realmente verdade? Eis a pergunta. Ainda bem que 
” e talvez isso não agradaria muita 
ãe por ter cuidado dela em muitas 

ocasiões, inclusive quando esteve doente, à Raissa por ter sido uma verdadeira irmã e 
Sobre seu cartão de crédito para saque de valores aqui no Brasil ele 

mpo depois que estiver na Rússia, 
assim passará o restante dos dias praticamente sem dinheiro e ai entramos na jogada 

 



15-06 – Yasamin e Antonia levantam junto com a 
dormiram todos em casa depois de retorn
Kseniia tinha prometido que ajudaria a mãe com a limpeza da casa, mas o sono falou 
mais alto e isto não aconteceu. 

16-06 – Festa junina para todos os cantos de Dourado
participamos cada um em um local; 
fica até tarde, enquanto a Celma trabalha desde logo após o almoço na organização e 
venda nas barraquinhas de comida na Escola Caic, onde leciona
de passarmos pela festa do Caic vamos à uma festa de aniversário e retornamos por 
volta da meia-noite. 

17-06 – Logo pela manhã me lembro que entreguei para 
explosivos como presente ao seu pai natural (Oleg). Vamos ver o que acontece. 
Domingo em que o Brasil estréia na Copa da Rússia, excelente dia para que não 
gastemos energia com a televisão ligada. 
casa de meus pais vai para a casa da Yasamin.

Abaixo a Música tema oficial da Copa do Mundo Rússia 2018 
por Smash, Polina Gagarina e Egor Creed.

Команда 2018

[1-ый Куплет: Полина Гагарина

Мы верим и мечтаем 

Мы там, где нас так ждали 

Где на семи ветрах, один мотив

Через тернии и прямо к звёздам

Выше, дальше так легко и просто

Мы начнём и только побеждаём

Если падаем, то вновь взлетаем

[Припев:] 

Мы знаем в чём правда, ты наша

И она без тебя высоко не взлетит

Без тебя никогда не победит

Yasamin e Antonia levantam junto com a Kseniia, por volta das 11 horas, pois 
dormiram todos em casa depois de retornarem do jantar ocorrido na noite anterior. 

tinha prometido que ajudaria a mãe com a limpeza da casa, mas o sono falou 
mais alto e isto não aconteceu. À noite as três intercambistas vão ao cinema.

Festa junina para todos os cantos de Dourados, então nos dividimos e 
participamos cada um em um local; Kseniia vai à sua escola Presidente Vargas e por lá 
fica até tarde, enquanto a Celma trabalha desde logo após o almoço na organização e 
venda nas barraquinhas de comida na Escola Caic, onde leciona. Eu e a Raissa depois 
de passarmos pela festa do Caic vamos à uma festa de aniversário e retornamos por 

Logo pela manhã me lembro que entreguei para Kseniia um maço de cigarros 
explosivos como presente ao seu pai natural (Oleg). Vamos ver o que acontece. 
Domingo em que o Brasil estréia na Copa da Rússia, excelente dia para que não 
gastemos energia com a televisão ligada. Kseniia depois do almoço que se realiza na 

para a casa da Yasamin. 

Abaixo a Música tema oficial da Copa do Mundo Rússia 2018 
por Smash, Polina Gagarina e Egor Creed. 

 2018 Equipe de 2018

Гагарина] 

 

один мотив в сердцах 

звёздам 

легко и просто 

побеждаём 

взлетаем 

ты наша команда! 

не взлетит 

победит! 

 [1 ° Verso: Polina Gagarina] 

Nós acreditamos e sonhamosCorrigir

Estamos onde estávamos tão esperados

Onde nos sete ventos, um motivo nos 

corações 

Através de espinhos e direto para as estrelas

Acima, é tão fácil e simples 

Começaremos e só ganharemos

Se caímos, tire novamente 

[Refrão:] 

Conhecemos a verdade, você é nossa equipe!

E ela não vai voar alto sem você
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arem do jantar ocorrido na noite anterior. 
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fica até tarde, enquanto a Celma trabalha desde logo após o almoço na organização e 
. Eu e a Raissa depois 
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um maço de cigarros 
explosivos como presente ao seu pai natural (Oleg). Vamos ver o que acontece. 
Domingo em que o Brasil estréia na Copa da Rússia, excelente dia para que não 

depois do almoço que se realiza na 

Abaixo a Música tema oficial da Copa do Mundo Rússia 2018 – cantada 

Equipe de 2018 

 

Corrigir 

Estamos onde estávamos tão esperados 

Onde nos sete ventos, um motivo nos 

espinhos e direto para as estrelas 

Começaremos e só ganharemos 

Conhecemos a verdade, você é nossa equipe! 

E ela não vai voar alto sem você 



[2-ой Куплет: Егор Крид] 

За спиной мои крылья будто

фюзеляже 

Я игрок, и всегда до конца иду

неважно 

Неважно, что скажут (не

промажу 

Упаду-встану! За меня бьется

За каждого бьюсь, вот это и важно

Спасибо, команда! 

Мы семья и друзья - это сила

Непокорённые, непобежденные

Всё в наших руках, мне удача

Алло? 

Я с детства мечтаю 

Вижу мечтам есть свойство сбываться

Наша цель высоко-высоко 

Но с нашей командой 

добраться! 

[Переход: Полина Гагарина & 

Есть мечты и их нельзя измерить

И друзья, в которых стоит верить

Каждый важен, если на пределе

Каждый первый - первый в своем

[Припев: Полина Гагарина & 

Мы знаем в чем правда, ты на

крылья будто сижу в 

конца иду, остальное 

не-а) , забью и 

бьется каждый 

это и важно 

сила 

непобежденные 

удача звонила 

свойство сбываться 

командой мы сможем 

Гагарина & Егор Крид] 

измерить 

стоит верить 

пределе 

первый в своем деле! 

Гагарина & Егор Крид] 

ты наша команда! 

Sem você, ele nunca ganhará!

[2º verso: Yegor Creed] 

Por trás das minhas asas estou sentado na 

fuselagem 

Sou um jogador, e sempre vou até o fim, o 

resto não importa 

Não importa o que eles dizem (não) , vou 

marcar e perder 

Eu vou cair - levante-se! Todo mundo bate 

por mim 

Por cada luta, é o que é importante

Obrigado, equipe! 

Somos familiares e amigos - isso é poder

Não conquistado, não conquistado

Tudo em nossas mãos, recebi sorte sortudo

Olá? 

Eu sonho com a infância 

vejo que os sonhos têm uma propriedade 

realidade 

Nosso objetivo é alto 

mas com nossa equipe podemos chegar lá!

[Transição: Polina Gagarina & Yegor Creed]

Há sonhos e eles não podem ser medidos

E amigos, que valem a pena acreditar

Todo mundo é importante, se no limite

Todos os primeiros - o primeiro em seu 

 

Sem você, ele nunca ganhará! 

Por trás das minhas asas estou sentado na 

Sou um jogador, e sempre vou até o fim, o 

Não importa o que eles dizem (não) , vou 

se! Todo mundo bate 

Por cada luta, é o que é importante 

isso é poder 

Não conquistado, não conquistado 

Tudo em nossas mãos, recebi sorte sortudo 

vejo que os sonhos têm uma propriedade 

podemos chegar lá! 

[Transição: Polina Gagarina & Yegor Creed] 

Há sonhos e eles não podem ser medidos 

E amigos, que valem a pena acreditar 

Todo mundo é importante, se no limite 

o primeiro em seu 



И она без тебя высоко не взлетит

Без тебя никогда не победит

Мы в игре! [x-повтор] 

 

18-06 – Fazemos a janta para a Cida Nabuco e família, bem como para Marli e Fátima e 
também vêem os cabelereiros 
o preço que eles cobram para um corte de cabelo... acho que minha esposa “
ser amiga da Cida senão não vai ter dinheiro que aguenta

Arda que era do ciclo da Valen

Antes, porém, enquanto Kseniia
nossa intercambista sussura para a italiana que gostaria muito de ter ido para o Rio de 
Janeiro passar o restante dos dias na mesma família que nos causou uma série de 
transtornos em janeiro deste ano 
mãe escuta (aqui falo sobre gratidão...

Volto neste momento no questionamento que fiz sobre as “palavras bonitas” que as 
pessoas dizem quando vão discursar sobre alguém, vale 
palavras jogadas ao vento para serem aplaudidas? Na verdade gratidão não é para todos.

19-06- Logo pela manhã envio mensagem para a Valentina Veronese dizendo que o 
Arda esteve jantando em nossa casa e ela nem apareceu de volta em Dourados....

em férias do Igor. Kseniia preparava várias comidas.

не взлетит 

победит! 

negócio! 

[Refrão: Polina Gagarina & Yegor

Conhecemos a verdade, você é nossa equipe!

E ela não vai voar alto sem você

Sem você, ele nunca ganhará!

Estamos no jogo! [x-retry] 

 

Fazemos a janta para a Cida Nabuco e família, bem como para Marli e Fátima e 
também vêem os cabelereiros da Cida, então você imagina... não dá nem para falar aqui 
o preço que eles cobram para um corte de cabelo... acho que minha esposa “
ser amiga da Cida senão não vai ter dinheiro que aguenta”. Além deles o menino turco 
Arda que era do ciclo da Valentina Veronese também comparece. 

Kseniia e Yasamin estão na cozinha fazendo uma torta russa, a 
nossa intercambista sussura para a italiana que gostaria muito de ter ido para o Rio de 
Janeiro passar o restante dos dias na mesma família que nos causou uma série de 
transtornos em janeiro deste ano onde até mesmo a Izabel teve que intervir.

cuta (aqui falo sobre gratidão...).  

Volto neste momento no questionamento que fiz sobre as “palavras bonitas” que as 
pessoas dizem quando vão discursar sobre alguém, vale à pena isso ou são apen
palavras jogadas ao vento para serem aplaudidas? Na verdade gratidão não é para todos.

Logo pela manhã envio mensagem para a Valentina Veronese dizendo que o 
Arda esteve jantando em nossa casa e ela nem apareceu de volta em Dourados....

Kseniia 
depois para janta com o 
amigo do Lucas, 
enquanto isso vamos à 
Campo Grande buscar o 
Igor que retorna da 
Rússia em férias.

20-06 
almoço com a família 
completa pelo retorno 

preparava várias comidas. 

 

[Refrão: Polina Gagarina & Yegor Creed] 

Conhecemos a verdade, você é nossa equipe! 

E ela não vai voar alto sem você 

Sem você, ele nunca ganhará! 

Fazemos a janta para a Cida Nabuco e família, bem como para Marli e Fátima e 
da Cida, então você imagina... não dá nem para falar aqui 

o preço que eles cobram para um corte de cabelo... acho que minha esposa “não pode 

Além deles o menino turco 

e Yasamin estão na cozinha fazendo uma torta russa, a 
nossa intercambista sussura para a italiana que gostaria muito de ter ido para o Rio de 
Janeiro passar o restante dos dias na mesma família que nos causou uma série de 

onde até mesmo a Izabel teve que intervir. Tudo isso a 

Volto neste momento no questionamento que fiz sobre as “palavras bonitas” que as 
pena isso ou são apenas 

palavras jogadas ao vento para serem aplaudidas? Na verdade gratidão não é para todos. 

Logo pela manhã envio mensagem para a Valentina Veronese dizendo que o 
Arda esteve jantando em nossa casa e ela nem apareceu de volta em Dourados.... kkkk. 

 vai à escola e 
depois para janta com o 
amigo do Lucas, 
enquanto isso vamos à 
Campo Grande buscar o 
Igor que retorna da 
Rússia em férias. 

06 – Primeiro 
almoço com a família 
completa pelo retorno 



Kseniia praticamente termina o desenho que está fazendo na parede do quarto para nos 
deixar de lembrança.  

Desenho que fica de lembrança em seu quarto para a família hospedeira

21-06 – Vai normalmente à escola e depois vai jantar com amigos. No final do 
recebemos o Diogo, repórter da TV Morena em nossa casa para fazer reportagem sobre 
minha admiração sobre a Rússia e também para organizarmos para ele fazer com o Igor 
e a Kseniia no dia seguinte durante o jogo do Brasil contra a Costa Rica na Copa do 
Mundo da Rússia. 

22-06 – Logo pela manhã o pessoal da TV Morena vem fazer filmagens com o Igor e 
com a Kseniia para matérias sobre a Rússia. Agora que a copa do mundo está sendo 
disputada por lá todo agora se fala em Rússia. No final do dia vem o pessoal da
filmar material também para reportagens que serão exibidas na televisão. No início da 
noite vai – juntamente com a Yasamin 
mostra o que pintou no quarto para lembrança para nós.

praticamente termina o desenho que está fazendo na parede do quarto para nos 

Desenho que fica de lembrança em seu quarto para a família hospedeira 

Vai normalmente à escola e depois vai jantar com amigos. No final do 
recebemos o Diogo, repórter da TV Morena em nossa casa para fazer reportagem sobre 
minha admiração sobre a Rússia e também para organizarmos para ele fazer com o Igor 

no dia seguinte durante o jogo do Brasil contra a Costa Rica na Copa do 

Logo pela manhã o pessoal da TV Morena vem fazer filmagens com o Igor e 
para matérias sobre a Rússia. Agora que a copa do mundo está sendo 

disputada por lá todo agora se fala em Rússia. No final do dia vem o pessoal da
filmar material também para reportagens que serão exibidas na televisão. No início da 

juntamente com a Yasamin – para a igreja do Lucas. Também aproveita e me 
mostra o que pintou no quarto para lembrança para nós. 

 

Kseniia com Diogo e com Diego 

 
praticamente termina o desenho que está fazendo na parede do quarto para nos 

 

 

Vai normalmente à escola e depois vai jantar com amigos. No final do dia 
recebemos o Diogo, repórter da TV Morena em nossa casa para fazer reportagem sobre 
minha admiração sobre a Rússia e também para organizarmos para ele fazer com o Igor 

no dia seguinte durante o jogo do Brasil contra a Costa Rica na Copa do 

Logo pela manhã o pessoal da TV Morena vem fazer filmagens com o Igor e 
para matérias sobre a Rússia. Agora que a copa do mundo está sendo 

disputada por lá todo agora se fala em Rússia. No final do dia vem o pessoal da RIT TV 
filmar material também para reportagens que serão exibidas na televisão. No início da 

para a igreja do Lucas. Também aproveita e me 



23-06 – Kseniia mostra para a mãe o desenho que fez e a Celma 
ficou coisa de cinema mesmo. Muito bom.
compras para preparar o prato russo de sopa de frango
o pessoal do Diário MS que virá em casa fazer nova reportagem conosco sobre o 
interesse que tenho pela pátria russa. Almoçamos todos juntos e a comida fica muito 
boa – todos aprovam. Depois do almoço vai passear pela cidade com o namorado e a 
noite tem festa de despedida da belga Antonia.
Raissa na festa junina da Praça Antonio João e voltam juntas para casa.

24-06 – Logo pela manhã a Celma leva 
leciona. A maior felicidade de 
ela um pote de mel para levar à Rússia.

Sai, perto do almoço com o Lucas, para almoçar com a família dele e retorna à noite.

25-06 – Celma leva Kseniia
comprar lembrancinhas para levarem à Rúss
visitar a russa. A noite vai para casa da Fátima para preencherem a última avaliação 
mensal do intercâmbio. 

Outra música que traz muita emoção sobre a grande Rússia e que foi escrita em três 
idiomas (espanhol, inglês e russo) na mesma música e cantada por Natalia Oreiro 
uruguaia – é a música abaixo 

 

mostra para a mãe o desenho que fez e a Celma a elogia
ficou coisa de cinema mesmo. Muito bom. Perto do almoço vai com o Igor fazer 
compras para preparar o prato russo de sopa de frango com macarrão (Kurinyi sup)
o pessoal do Diário MS que virá em casa fazer nova reportagem conosco sobre o 
interesse que tenho pela pátria russa. Almoçamos todos juntos e a comida fica muito 

todos aprovam. Depois do almoço vai passear pela cidade com o namorado e a 
m festa de despedida da belga Antonia. Depois mais a noite Kseniia

Raissa na festa junina da Praça Antonio João e voltam juntas para casa. 

Logo pela manhã a Celma leva Kseniia para conhecer a escola CAIC onde ela 
e de Kseniia acredito que foi quando a Celma entregou para 

ela um pote de mel para levar à Rússia. 

Sai, perto do almoço com o Lucas, para almoçar com a família dele e retorna à noite.

Kseniia e Yasamin para o centro da cidade onde ficam 
comprar lembrancinhas para levarem à Rússia e à Itália. No meio da tarde, 

A noite vai para casa da Fátima para preencherem a última avaliação 

A família reunida 

Outra música que traz muita emoção sobre a grande Rússia e que foi escrita em três 
idiomas (espanhol, inglês e russo) na mesma música e cantada por Natalia Oreiro 

é a música abaixo United by Love (2018). 

 
a elogia muito afinal 

Perto do almoço vai com o Igor fazer 
Kurinyi sup) para 

o pessoal do Diário MS que virá em casa fazer nova reportagem conosco sobre o 
interesse que tenho pela pátria russa. Almoçamos todos juntos e a comida fica muito 

todos aprovam. Depois do almoço vai passear pela cidade com o namorado e a 
Kseniia encontra 
 

para conhecer a escola CAIC onde ela 
que foi quando a Celma entregou para 

Sai, perto do almoço com o Lucas, para almoçar com a família dele e retorna à noite. 

e Yasamin para o centro da cidade onde ficam para 
ia e à Itália. No meio da tarde, amigos vêm 

A noite vai para casa da Fátima para preencherem a última avaliação 

 

Outra música que traz muita emoção sobre a grande Rússia e que foi escrita em três 
idiomas (espanhol, inglês e russo) na mesma música e cantada por Natalia Oreiro – 



26-06 – Durante o almoço sai nova reportagem no MSTV, da TV Morena e também 
outra reportagem no site do Jornal Diário MS (
douradense-que-e-apaixonado
Kseniia. Chega a hora da oraç
esta temporada conosco e as duas choram e se abraçam. Agradece também a Yasamin 
que em muitos momentos fez parte de nossa casa também e ao Igor que está em férias 
conosco. A janta termina por volta da

27-06 – Sai outra reportagem na RIT Tv sobre nossa paixão pela Rússia e sobre a Copa 
do Mundo. No final do dia eu e 
Acho que meus conselhos lhe servirão para sua jornada. A noite vai jantar com amigos 
na cidade. Sai mais uma reportagem no Diário MS, sobre o preparo da sopa russa 
(https://diarioms.com.br/veja
para não colocar nada na sua mala (sacanagem como fizemos com os outros), para que 
não pague excesso de bagagem, 
me lembrado disso”, digo então.

Ufa que mulheres lindas 

nte o almoço sai nova reportagem no MSTV, da TV Morena e também 
outra reportagem no site do Jornal Diário MS (https://diarioms.com.br/conheca

apaixonado-pela-russia/). À noite fazemos a janta de despedida da 
Chega a hora da oração e Celma faz um agradecimento por Kseniia

esta temporada conosco e as duas choram e se abraçam. Agradece também a Yasamin 
que em muitos momentos fez parte de nossa casa também e ao Igor que está em férias 
conosco. A janta termina por volta da meia-noite. 

Sai outra reportagem na RIT Tv sobre nossa paixão pela Rússia e sobre a Copa 
No final do dia eu e Kseniia conversamos demoradamente sobre seu futuro. 

Acho que meus conselhos lhe servirão para sua jornada. A noite vai jantar com amigos 
na cidade. Sai mais uma reportagem no Diário MS, sobre o preparo da sopa russa 
https://diarioms.com.br/veja-como-e-facil-fazer-uma-sopa-russa-em-sua

para não colocar nada na sua mala (sacanagem como fizemos com os outros), para que 
não pague excesso de bagagem, “claro não vamos fazer não, fica tranqüila, nem tinha 

, digo então. 

 

 

nte o almoço sai nova reportagem no MSTV, da TV Morena e também 
https://diarioms.com.br/conheca-o-

). À noite fazemos a janta de despedida da 
Kseniia ter passado 

esta temporada conosco e as duas choram e se abraçam. Agradece também a Yasamin 
que em muitos momentos fez parte de nossa casa também e ao Igor que está em férias 

Sai outra reportagem na RIT Tv sobre nossa paixão pela Rússia e sobre a Copa 
conversamos demoradamente sobre seu futuro. 

Acho que meus conselhos lhe servirão para sua jornada. A noite vai jantar com amigos 
na cidade. Sai mais uma reportagem no Diário MS, sobre o preparo da sopa russa 

sua-casa/). Pede 
para não colocar nada na sua mala (sacanagem como fizemos com os outros), para que 

fazer não, fica tranqüila, nem tinha 



O repórter e câmera do Diário MS almoçando em nossa casa

Lá no começo do livro coloquei uma imagem de todos os intercambistas que por aqui 
passaram em suas formas físicas quando chegar
engordaram consideravelmente, mas a “filha da puta” não engordou como os outros
voltou com 44,5 quilos (lembramos que ela chegou aqui com 48 quilos)
determinada, mas também o dia que comia um pedaço de carn
passava o resto da semana comendo sopa e tomando água. Puta merda!!!

28-06 – Tá foda, precisamos colocar o pacote de pedras na mala dela, mas ela tá de 
olho... No início da noite começa a arrumar as malas (muita coisa).
meus pais. Vai jantar na casa do Lucas e depois aqui também.
Kseniia gretska (oh comidinha ruim), todos comem e 
é russo, todo russo come gretska

Brigamos pois há muitas coisas para levar e ela não quer gastar com outra mala e nem 
com o despacho de extras, mas fazer o que. Tem que levar. 
também a Yasamin e também um amigos deles.

Em certo momento a mãe chama todos nós e entrega pa
estampar uma foto de nossa família e dá para ela como lembrança, abaixo da foto a 
inscrição “Família Veroneze 
“Obrigado Kseniia Nikolskaia por fazer parte da nossa história”.

O repórter e câmera do Diário MS almoçando em nossa casa 

Lá no começo do livro coloquei uma imagem de todos os intercambistas que por aqui 
passaram em suas formas físicas quando chegaram e quando foram embora e todos eles 
engordaram consideravelmente, mas a “filha da puta” não engordou como os outros
voltou com 44,5 quilos (lembramos que ela chegou aqui com 48 quilos)
determinada, mas também o dia que comia um pedaço de carne ou então uma massa

o resto da semana comendo sopa e tomando água. Puta merda!!!

Tá foda, precisamos colocar o pacote de pedras na mala dela, mas ela tá de 
olho... No início da noite começa a arrumar as malas (muita coisa). Vai se despedir dos 
meus pais. Vai jantar na casa do Lucas e depois aqui também. A mãe faz tapioca e a 

gretska (oh comidinha ruim), todos comem e Kseniia fica dizendo 
é russo, todo russo come gretska”. A cada despedida um choro. 

os pois há muitas coisas para levar e ela não quer gastar com outra mala e nem 
com o despacho de extras, mas fazer o que. Tem que levar. Mais a noite vem para cá 

também um amigos deles. 

Em certo momento a mãe chama todos nós e entrega para ela uma camiseta que mandou 
estampar uma foto de nossa família e dá para ela como lembrança, abaixo da foto a 
inscrição “Família Veroneze – Dourados-MS – Brasil”, nas costas a mensagem 

Nikolskaia por fazer parte da nossa história”. 

 

 

Lá no começo do livro coloquei uma imagem de todos os intercambistas que por aqui 
am e quando foram embora e todos eles 

engordaram consideravelmente, mas a “filha da puta” não engordou como os outros; ela 
voltou com 44,5 quilos (lembramos que ela chegou aqui com 48 quilos). Ela é 

e ou então uma massa 
o resto da semana comendo sopa e tomando água. Puta merda!!! 

Tá foda, precisamos colocar o pacote de pedras na mala dela, mas ela tá de 
Vai se despedir dos 

A mãe faz tapioca e a 
fica dizendo “Walter não 

os pois há muitas coisas para levar e ela não quer gastar com outra mala e nem 
Mais a noite vem para cá 

ra ela uma camiseta que mandou 
estampar uma foto de nossa família e dá para ela como lembrança, abaixo da foto a 

Brasil”, nas costas a mensagem 



Então vamos dormir pois já é tarde e os meninos ficam ainda arrumando as malas, 
conversando, tomando tererê, jogando videogame... até por volta das 5 hor
Os vampiros vão dormir depois deste horário.

Segue a relação de reportagens que fizemos para a impressa referente a cultura russa e 
também sobre o evento da Copa do Mundo que se realiza naquele país.

29-06 – Último dia. O dia mais triste de todo o intercambio sempre chega e com ele 
lágrimas, mais lágrimas, até mesmo se o intercambista não foi dos melhores a dor da 
despedida abala a todos. Imagina quando o intercambista é maravilhoso as lágrimas 
então acompanham de cedo à

Antes do horário do vôo (as 10:20 horas Cia Azul) já 
seu vôo para o Rio de Janeiro, onde embarcará para Amsterdã e depois Moscou, pisando 
novamente em sua terra natal, 
aguardando para o abraço e o choro costumeiro de quando
amada. 

Mensagem de camiseta para Kseniia 

Então vamos dormir pois já é tarde e os meninos ficam ainda arrumando as malas, 
conversando, tomando tererê, jogando videogame... até por volta das 5 hor

vão dormir depois deste horário. 

ção de reportagens que fizemos para a impressa referente a cultura russa e 
também sobre o evento da Copa do Mundo que se realiza naquele país. 

O dia mais triste de todo o intercambio sempre chega e com ele 
lágrimas, mais lágrimas, até mesmo se o intercambista não foi dos melhores a dor da 
despedida abala a todos. Imagina quando o intercambista é maravilhoso as lágrimas 
então acompanham de cedo à noite e aquela dor no coração fica cutucando por dias.

do vôo (as 10:20 horas Cia Azul) já estamos no aeroporto aguardando 
seu vôo para o Rio de Janeiro, onde embarcará para Amsterdã e depois Moscou, pisando 
novamente em sua terra natal, onde – conforme combinado – sua família já estará 
aguardando para o abraço e o choro costumeiro de quando se encontra uma pessoa 

 

 

Então vamos dormir pois já é tarde e os meninos ficam ainda arrumando as malas, 
conversando, tomando tererê, jogando videogame... até por volta das 5 horas da manhã. 

ção de reportagens que fizemos para a impressa referente a cultura russa e 
 

 

O dia mais triste de todo o intercambio sempre chega e com ele 
lágrimas, mais lágrimas, até mesmo se o intercambista não foi dos melhores a dor da 
despedida abala a todos. Imagina quando o intercambista é maravilhoso as lágrimas 

noite e aquela dor no coração fica cutucando por dias. 

estamos no aeroporto aguardando 
seu vôo para o Rio de Janeiro, onde embarcará para Amsterdã e depois Moscou, pisando 

sua família já estará 
se encontra uma pessoa 



Faço o check in para ela e o pagamento da bagagem extra que de jeito nenhum queria 
leva com medo de reprimendas de seus pais pelo custo que haveria (R$100,00 aqui em 
Dourados e mais Us$120
montante em dinheiro para suas despesas até chegar 
problema ocorrido com seu cartão que já descrevemos em datas anteriores.

Kseniia abraça cada um, chora por todos e tod
fazer até o embarque internacional. Novos abraços, novos choros. 

Entrega-me o livro “O Mestre e Margarida” de Mikhail Bulgakov em russo que trouxe 
de lá e que tenho a edição em português, e me diz 
mais de 30 anos”, entrega para Raissa uma carta de despedida, para Celma uma carta 
para a família. Novos abraços, novos choros. Deixa também um quadro com a foto de 
todos nós, tirada dias antes.

Escondido em sua mala vai o pacote de 
intercambistas ela não descobriu nada e só vai ver em sua casa e daí
falar mal, mas depois vai rir e falar 

deu a bandeira para ele e não para mim. Eu vou rasgar quando conseguir pegar.

- Você já tem o coração dela e seu amor. 
bandeira? – Então todos riem.

Vôo internacional de retorno:

29-06-2018 – KLM 21:55 horas Rio de Janeiro 
Galeão – 14:20 chegada em Amsterdã

30-06-2018 – KLM 21:15 horas Amsterdã 
de 01-07-2017 em Sheremetyevo.

Faço o check in para ela e o pagamento da bagagem extra que de jeito nenhum queria 
leva com medo de reprimendas de seus pais pelo custo que haveria (R$100,00 aqui em 
Dourados e mais Us$120.00 no Rio de Janeiro) e também leva consigo mais um 
montante em dinheiro para suas despesas até chegar a seu destino final, haja visto o 
problema ocorrido com seu cartão que já descrevemos em datas anteriores.

cada um, chora por todos e todos choram por ela. Explico
fazer até o embarque internacional. Novos abraços, novos choros.  

o livro “O Mestre e Margarida” de Mikhail Bulgakov em russo que trouxe 
de lá e que tenho a edição em português, e me diz “esse livro era de minha mãe tem 

, entrega para Raissa uma carta de despedida, para Celma uma carta 
para a família. Novos abraços, novos choros. Deixa também um quadro com a foto de 
todos nós, tirada dias antes. 

Escondido em sua mala vai o pacote de pedrinhas coloridas, assim como nos demais 
intercambistas ela não descobriu nada e só vai ver em sua casa e daí provavelmente vai 

, mas depois vai rir e falar “o pai é doido mesmo”. Também quero ver a cara de 
seu pai quando for fumar o 
cigarro explosivo que comprei 
para ele. Ai a coisa vai ficar feia 
mesmo. Mas também, como nos 
demais, foi em sua mala uma 
carta escondida de despedida da 
Raissa.  

 

- Eu ganhei a bandeira da Rússia 
e você não. – Vem Lucas e me 
diz no aeroporto.

- Kseniia – grito 
deu a bandeira para ele e não para mim. Eu vou rasgar quando conseguir pegar.

Você já tem o coração dela e seu amor. – Fala então a mãe do menino. 
Então todos riem. 

 
de retorno: 

KLM 21:55 horas Rio de Janeiro – 
14:20 chegada em Amsterdã 

KLM 21:15 horas Amsterdã – 01:30 
2017 em Sheremetyevo. 

Faço o check in para ela e o pagamento da bagagem extra que de jeito nenhum queria 
leva com medo de reprimendas de seus pais pelo custo que haveria (R$100,00 aqui em 

.00 no Rio de Janeiro) e também leva consigo mais um 
seu destino final, haja visto o 

problema ocorrido com seu cartão que já descrevemos em datas anteriores. 

os choram por ela. Explico-lhe como deve 

o livro “O Mestre e Margarida” de Mikhail Bulgakov em russo que trouxe 
e minha mãe tem 

, entrega para Raissa uma carta de despedida, para Celma uma carta 
para a família. Novos abraços, novos choros. Deixa também um quadro com a foto de 

pedrinhas coloridas, assim como nos demais 
provavelmente vai 

”. Também quero ver a cara de 
seu pai quando for fumar o 

losivo que comprei 
para ele. Ai a coisa vai ficar feia 
mesmo. Mas também, como nos 
demais, foi em sua mala uma 
carta escondida de despedida da 

Eu ganhei a bandeira da Rússia 
Vem Lucas e me 

diz no aeroporto. 

grito – porque você 
deu a bandeira para ele e não para mim. Eu vou rasgar quando conseguir pegar. 

Fala então a mãe do menino. – O que é uma 



Fotos para todos os lados antes do embarque, todos que
momentos e todos choram novamente. Tenho pena do rapaz do aeroporto que terá de 
limpar toda a água que os olhos deixaram por lá. Chegou então o último momento. O 
momento do último abraço, o momento de dar adeus e atravessar o por
Adeus para todos e até um possível novo encontro. 

30-06 – Kseniia liga por volta do meio
aguardando o embarque para Moscou e diz “
(mantido original) e envia as seguintes carinhas para mim.

Depois, quase no final do dia Celma envia mensagem no grupo de whatsapp das 
famílias hospedeiras: “Oi falamos com a 

14.20 estava feliz e triste uma mistura de sentimentos. A partida é muito difícil pra 

todos nós tbm já estamos sentindo a sua falta demais”.

01-07 – Por volta do meio
faltando 25 quilometros para chegar a
envia mensagem. Sim, ho foi realmente o aniversário de seu pai natural e enviamos 

Fotos para todos os lados antes do embarque, todos querem o registro dos últimos 
momentos e todos choram novamente. Tenho pena do rapaz do aeroporto que terá de 
limpar toda a água que os olhos deixaram por lá. Chegou então o último momento. O 
momento do último abraço, o momento de dar adeus e atravessar o portão de embarque. 
Adeus para todos e até um possível novo encontro.  

Ao passar pelo portão de embarque e 
nos deixar para trás, vai
pedacinho deste mundo e tantas 
lágrimas aparecem. 

Enfim o embarque e a porta do avião 
fechada, motor funcionando e
dando adeus. Avião decolando e os 
familiares retornando para suas casas, 
enquanto a Raissa abre a carta que 
recebeu e começa a chorar.

liga por volta do meio-dia para dizer que estava em Amsterdã 
aguardando o embarque para Moscou e diz “to com muita saudades. Pô to caramba

(mantido original) e envia as seguintes carinhas para mim. 

 

Ela e nós abemos o que significa isso. 

Depois, quase no final do dia Celma envia mensagem no grupo de whatsapp das 
“Oi falamos com a Kseniia antes de embarcar pra Moscou as 

14.20 estava feliz e triste uma mistura de sentimentos. A partida é muito difícil pra 

já estamos sentindo a sua falta demais”. 

Embarcando em Dourados 

Por volta do meio-dia (Dourados) Kseniia envia mensagem que ainda está 
faltando 25 quilometros para chegar a sua casa, mas tudo está bem e assim que chegar 

Sim, ho foi realmente o aniversário de seu pai natural e enviamos 

 
rem o registro dos últimos 

momentos e todos choram novamente. Tenho pena do rapaz do aeroporto que terá de 
limpar toda a água que os olhos deixaram por lá. Chegou então o último momento. O 

tão de embarque. 

Ao passar pelo portão de embarque e 
nos deixar para trás, vai-se mais um 
pedacinho deste mundo e tantas 

Enfim o embarque e a porta do avião 
fechada, motor funcionando e todos 
dando adeus. Avião decolando e os 
familiares retornando para suas casas, 
enquanto a Raissa abre a carta que 
recebeu e começa a chorar. 

dia para dizer que estava em Amsterdã 
to com muita saudades. Pô to caramba” 

Depois, quase no final do dia Celma envia mensagem no grupo de whatsapp das 
antes de embarcar pra Moscou as 

14.20 estava feliz e triste uma mistura de sentimentos. A partida é muito difícil pra 

 

envia mensagem que ainda está 
casa, mas tudo está bem e assim que chegar 

Sim, ho foi realmente o aniversário de seu pai natural e enviamos 



mensagem de parabéns para ele. A festa fizeram dias depois e ele estava vestido de rei 
em um restaurante que reservaram. 

 

AS CARTAS

 

1 – Carta de Kseniia para a família

No envelope “Para família pobre mas feliz” mensagem em referência a uma fala da 
Celma alguns meses antes quando comparamos famílias e suas posses. Assinado 
“Guppa Krovi”, apelido que eu a chamava quando chegou aqui em referência a um
música do grupo soviético “Kino”.

“Oi papai e mamãe.

Como que vocês tão? Tá tudo bem?

Imagine, agora eu estou no avião, to indo pra minha casa russa, mas eu 

quero lembrar um pouco conosco sobre nossa experiência.

Lembram aqele dia quando eu cheguei. Tava

eu sei que alguma coisa não mudou, mas aqele dia é inesquesível, mesmo 

que tava cansada. Depois eu vi vocês, felicidade! Vocês estavam me 

esperando com a bandeira e amor, kkk. Primeira foto junto e primeiro 

abraço. Eu lembro tudo

Quero que vocês lembram todos os momentos melhores e infelizmente 

momentos tristes que nós vivemos. 

mensagem de parabéns para ele. A festa fizeram dias depois e ele estava vestido de rei 
em um restaurante que reservaram.  

O que é isso, meu Deus!!!! 

AS CARTAS DA DESPEDIDA 

para a família 

No envelope “Para família pobre mas feliz” mensagem em referência a uma fala da 
Celma alguns meses antes quando comparamos famílias e suas posses. Assinado 
“Guppa Krovi”, apelido que eu a chamava quando chegou aqui em referência a um
música do grupo soviético “Kino”. 

“Oi papai e mamãe. 

Como que vocês tão? Tá tudo bem? 

Imagine, agora eu estou no avião, to indo pra minha casa russa, mas eu 

quero lembrar um pouco conosco sobre nossa experiência.

Lembram aqele dia quando eu cheguei. Tava bem cansada e bem branca, 

eu sei que alguma coisa não mudou, mas aqele dia é inesquesível, mesmo 

que tava cansada. Depois eu vi vocês, felicidade! Vocês estavam me 

esperando com a bandeira e amor, kkk. Primeira foto junto e primeiro 

abraço. Eu lembro tudo. 

Quero que vocês lembram todos os momentos melhores e infelizmente 

momentos tristes que nós vivemos.  

 
mensagem de parabéns para ele. A festa fizeram dias depois e ele estava vestido de rei 

 

No envelope “Para família pobre mas feliz” mensagem em referência a uma fala da 
Celma alguns meses antes quando comparamos famílias e suas posses. Assinado 
“Guppa Krovi”, apelido que eu a chamava quando chegou aqui em referência a uma 

Imagine, agora eu estou no avião, to indo pra minha casa russa, mas eu 

quero lembrar um pouco conosco sobre nossa experiência. 

bem cansada e bem branca, 

eu sei que alguma coisa não mudou, mas aqele dia é inesquesível, mesmo 

que tava cansada. Depois eu vi vocês, felicidade! Vocês estavam me 

esperando com a bandeira e amor, kkk. Primeira foto junto e primeiro 

Quero que vocês lembram todos os momentos melhores e infelizmente 



Eu só quero agradecer vocês por tudo que vocês faziam pra mim. 

Obrigado mãe por seuamor e carrinho, obrigada por me ajudar quando 

to doente, obrigada pro

Obrigada pai por me entender, obrigada por dar seus conselhos 

importantes, obrigada por conversas que você me deu. Obrigada por 

tudo! 

Obrigada Deus!

Me perdoa! Me perdoa que eu fazia coisas erradas, me perdoa se vocês

tivessem muitos problemas comigo. Me perdoa!

Quando ainda eu tava na Rússia, sempre me falava que eu não queria 

fazer nem uma problema pra minha família hospedeira, então me 

desculpa se vocês tinham muitos problemas comigo, mas um ano sem 

problemas não ex

Eu agradeço vocês por ser uma grande parte da minha vida 

ser minha família”.

Я вас очень люблю

P.S. para de ficar rindo dos meu erros na carta!.

2 – Carta de Kseniia para a Raissa

No envelope “Minha peixe” mensagem em referência ao apelido que a 
a Raissa. Assinado “sua bosta”, 

“Oi, meu peixe.

Tudo bem? Como você tá?

Olha, vou falar na verdade... você é

tava brigando contigo, EU TE AMO!!!

Lembra todos os momentos junto?! Telhada, estrelas, cachaça, cigarros, 

festas, conversas até madrugada, viagens, brincadeiras, dividir uma 

cama, chora, acalma, caminhadas, caridades, ca

Um ano... uma vida das momentos inesquecíveis. E você tava vivendo 

essa vida junto comigo. Quero te agradecer por tudo que você fez pra 

mim na essa vida. Na verdade eu aprendi muitas coisas que você me 

ensinou de você sem querer. Obrigada por tu

você é pra 

Eu só quero agradecer vocês por tudo que vocês faziam pra mim. 

Obrigado mãe por seuamor e carrinho, obrigada por me ajudar quando 

to doente, obrigada pro seu abraço quente. Obrigada por TUDO!

Obrigada pai por me entender, obrigada por dar seus conselhos 

importantes, obrigada por conversas que você me deu. Obrigada por 

Obrigada Deus! 

Me perdoa! Me perdoa que eu fazia coisas erradas, me perdoa se vocês

tivessem muitos problemas comigo. Me perdoa! 

Quando ainda eu tava na Rússia, sempre me falava que eu não queria 

fazer nem uma problema pra minha família hospedeira, então me 

desculpa se vocês tinham muitos problemas comigo, mas um ano sem 

problemas não existe na vida dos intercambistas, kkk. 

Eu agradeço vocês por ser uma grande parte da minha vida 

ser minha família”. 

очень люблю – Eu amo muito vocês. 

P.S. para de ficar rindo dos meu erros na carta!. (mantido o original)

para a Raissa 

peixe” mensagem em referência ao apelido que a Kseniia
Assinado “sua bosta”, em referência pelas briguinhas que tinham.

“Oi, meu peixe. 

Tudo bem? Como você tá? 

Olha, vou falar na verdade... você é minha irmã incrível. Mesmo que eu 

tava brigando contigo, EU TE AMO!!! 

Lembra todos os momentos junto?! Telhada, estrelas, cachaça, cigarros, 

festas, conversas até madrugada, viagens, brincadeiras, dividir uma 

cama, chora, acalma, caminhadas, caridades, carrinhos...

Um ano... uma vida das momentos inesquecíveis. E você tava vivendo 

essa vida junto comigo. Quero te agradecer por tudo que você fez pra 

mim na essa vida. Na verdade eu aprendi muitas coisas que você me 

ensinou de você sem querer. Obrigada por tudo. Eu nunca esqueço o que 

você é pra mim. Uma irmã assim ganha um vez e você mais do que 

 
Eu só quero agradecer vocês por tudo que vocês faziam pra mim. 

Obrigado mãe por seuamor e carrinho, obrigada por me ajudar quando 

seu abraço quente. Obrigada por TUDO! 

Obrigada pai por me entender, obrigada por dar seus conselhos 

importantes, obrigada por conversas que você me deu. Obrigada por 

Me perdoa! Me perdoa que eu fazia coisas erradas, me perdoa se vocês 

Quando ainda eu tava na Rússia, sempre me falava que eu não queria 

fazer nem uma problema pra minha família hospedeira, então me 

desculpa se vocês tinham muitos problemas comigo, mas um ano sem 

Eu agradeço vocês por ser uma grande parte da minha vida brasileira e 

(mantido o original) 

Kseniia deu para 
em referência pelas briguinhas que tinham. 

minha irmã incrível. Mesmo que eu 

Lembra todos os momentos junto?! Telhada, estrelas, cachaça, cigarros, 

festas, conversas até madrugada, viagens, brincadeiras, dividir uma 

rrinhos... 

Um ano... uma vida das momentos inesquecíveis. E você tava vivendo 

essa vida junto comigo. Quero te agradecer por tudo que você fez pra 

mim na essa vida. Na verdade eu aprendi muitas coisas que você me 

do. Eu nunca esqueço o que 

e você mais do que 



somente irmã hospideira. Você é minha irmã que eu ganhei na minha 

vida aqui e na minha vida no futuro.

Por favor não pensa que eu não vi o que você fez pra mim, porqu

e eu agradeço por todas ajudas, por teu amor e por tua alegria. Sempre 

lembras que você tem uma irmã que vais te dar a carrinhas. Lembra que 

eu te amo e que eu sempre agraço Deus pra ti. Você é única irmã na 

minha vida e você merece muito 

Eu quero saber uma das primeiras, que você vais pro Japão, quero ver 

seus primeiras notas ruim na escola e primeiras amigas.

Se vais Ser muito difícil, lembra que você tem alguém nessa terra. Não 

tenhas vergonha de falar sobre dif

mais do que qualque outra pessoa.

Eu te amo, meu peixe”.

3 – Carta de Raissa para Kseniia

“Priviet Kyushusha

Você está indo, mas uma parte de cada 

Espero que a nossa convivência seja uma das coisas boas que você irá 

lembrar-se de seu intercâmbio, sei que muita coisa aconteceu durante o 

tempo em que ficou aqui, mas espero que só as coisas boas fiquem 

marcadas para sempre em 

Gostaria de agradecer por tudo que fez por mim, sempre ficar do meu 

lado e ser a “russa mais brasileira” kkk, sem você vai ser difícil 

defender o Brasil em casa. 

Agradeço todos os presentes e lanches que fez para mim, eram muito 

bons mesmo. 

posso ter feito  que podem terem te deixado chateada.

Aproveite a volta para casa pois não importa onde estamos é sempre 

bom voltar para casa. Não esqueça de vir nos visitar um dia, estaremos 

esperando. 

Você me mostrou como é importante aproveitar o tempo e as coisas em 

quanto ainda estão aqui. 

Uma última coisa só queria dizer que eu sou muito gata mesmo você me 

chamando de peixe triste.

 

somente irmã hospideira. Você é minha irmã que eu ganhei na minha 

vida aqui e na minha vida no futuro. 

Por favor não pensa que eu não vi o que você fez pra mim, porqu

e eu agradeço por todas ajudas, por teu amor e por tua alegria. Sempre 

lembras que você tem uma irmã que vais te dar a carrinhas. Lembra que 

eu te amo e que eu sempre agraço Deus pra ti. Você é única irmã na 

minha vida e você merece muito – muito – muito mais na sua vida.

Eu quero saber uma das primeiras, que você vais pro Japão, quero ver 

seus primeiras notas ruim na escola e primeiras amigas. 

Se vais Ser muito difícil, lembra que você tem alguém nessa terra. Não 

tenhas vergonha de falar sobre dificuldades, porque eu vou te entender 

mais do que qualque outra pessoa. 

Eu te amo, meu peixe”. (mantido o original) 

Kseniia. 

Kyushusha (to com preguiça de escrever no alfabeto russo). 

Você está indo, mas uma parte de cada intercambista sempre fica.

Espero que a nossa convivência seja uma das coisas boas que você irá 

se de seu intercâmbio, sei que muita coisa aconteceu durante o 

tempo em que ficou aqui, mas espero que só as coisas boas fiquem 

marcadas para sempre em seu coração.  

Gostaria de agradecer por tudo que fez por mim, sempre ficar do meu 

lado e ser a “russa mais brasileira” kkk, sem você vai ser difícil 

defender o Brasil em casa.  

Agradeço todos os presentes e lanches que fez para mim, eram muito 

bons mesmo. Quero pedir desculpas também por muitas coisas que eu 

posso ter feito  que podem terem te deixado chateada. 

Aproveite a volta para casa pois não importa onde estamos é sempre 

bom voltar para casa. Não esqueça de vir nos visitar um dia, estaremos 

Você me mostrou como é importante aproveitar o tempo e as coisas em 

quanto ainda estão aqui.  

Uma última coisa só queria dizer que eu sou muito gata mesmo você me 

chamando de peixe triste. 

 
somente irmã hospideira. Você é minha irmã que eu ganhei na minha 

Por favor não pensa que eu não vi o que você fez pra mim, porque eu vi, 

e eu agradeço por todas ajudas, por teu amor e por tua alegria. Sempre 

lembras que você tem uma irmã que vais te dar a carrinhas. Lembra que 

eu te amo e que eu sempre agraço Deus pra ti. Você é única irmã na 

muito mais na sua vida. 

Eu quero saber uma das primeiras, que você vais pro Japão, quero ver 

 

Se vais Ser muito difícil, lembra que você tem alguém nessa terra. Não 

iculdades, porque eu vou te entender 

com preguiça de escrever no alfabeto russo). 

intercambista sempre fica. 

Espero que a nossa convivência seja uma das coisas boas que você irá 

se de seu intercâmbio, sei que muita coisa aconteceu durante o 

tempo em que ficou aqui, mas espero que só as coisas boas fiquem 

Gostaria de agradecer por tudo que fez por mim, sempre ficar do meu 

lado e ser a “russa mais brasileira” kkk, sem você vai ser difícil 

Agradeço todos os presentes e lanches que fez para mim, eram muito 

Quero pedir desculpas também por muitas coisas que eu 

Aproveite a volta para casa pois não importa onde estamos é sempre 

bom voltar para casa. Não esqueça de vir nos visitar um dia, estaremos 

Você me mostrou como é importante aproveitar o tempo e as coisas em 

Uma última coisa só queria dizer que eu sou muito gata mesmo você me 



 

Kseniia e Lucas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

01-07 - Por volta das 16 horas envia mensagem que chegou e ao abrir a mala diz 
“pedras... sério... pedras... ahhhh

mala. Para a Celma ela envia a seguinte mensagem 
estranho. Obrigada pras pedras. Ah ah... ai... veroneze” 

Envio para ela a foto que eu e a Raissa tiramos no aeroporto saltando de felicidade por 
ela ter partido e ela responde “mentirosos”.

Nos envia a foto com sua família natural já em sua casa
para eles e nos envia fotos mostrando que todos estão saboreando o tererê.

- Quando estivemos na Rússia em sua casa eu fiz tererê para sua mãe e ela disse que não 
gostou. – Falo para Kseniia

- Porque você fiz o terre... 
Eu falei. Eu sou brasileira, eu sei fazer tererê certo. (mantido o original) 
áudio. 

foto muito feia deles e ela diz 
as pessoas vão falar ‘que essa foto é feia, tá’

02-07 – Envia foto (apenas para me infernizar) que está assistindo jogo da seleção 
brasileira contra o México em sua casa e todos estão com camisetas da seleção brasileira 
(que a Celma mandou), até mesmo seu sobrinho

 

04-07 – Kseniia envia áudio para a Celma dizendo como está se sentindo: 
tarde. Então eu não saio da casa (risos). Não sei tipo pra mim parece tudo muito 

estranho. Tô meio que chocada ainda, de tudo, não sei, ai eu só saiu da casa pra ir no 

mercado pra comprar os negócios necessários né. Ai parece que eu conheço tudo 

mundo e pra mim muito estranho isso. E tudo mundo fala em russo, não sei é tipo, ai, 

EM CASA NOVAMENTE 

volta das 16 horas envia mensagem que chegou e ao abrir a mala diz 
pedras... sério... pedras... ahhhh”, se referindo ao pacote surpresa que coloquei em sua 

mala. Para a Celma ela envia a seguinte mensagem “oi... to em casa sim... tá tudo muito 

brigada pras pedras. Ah ah... ai... veroneze” (mantido o original

Envio para ela a foto que eu e a Raissa tiramos no aeroporto saltando de felicidade por 
ela ter partido e ela responde “mentirosos”. 

Nos envia a foto com sua família natural já em sua casa. Também faz tererê com limão 
para eles e nos envia fotos mostrando que todos estão saboreando o tererê.

Quando estivemos na Rússia em sua casa eu fiz tererê para sua mãe e ela disse que não 
Kseniia. 

terre... tererê errado, viu. A minha tererê é muito gostoso, viu, viu. 
Eu falei. Eu sou brasileira, eu sei fazer tererê certo. (mantido o original) 

Então pergunto sobre o maço 
de cigarro explosivo que 
mandei para seu pai e 
diz “ele falou 

explodiu. Pelo amor de Deus, 

você quer matar meu pai

Depois falo para ela tirar a 
foto do whats que tem, onde 
está junto com o Lucas, é uma 

foto muito feia deles e ela diz “Não vou tirar (risos), vou colocar contigo e depois todas 

vão falar ‘que essa foto é feia, tá’”. 

Envia foto (apenas para me infernizar) que está assistindo jogo da seleção 
brasileira contra o México em sua casa e todos estão com camisetas da seleção brasileira 
(que a Celma mandou), até mesmo seu sobrinho. 

envia áudio para a Celma dizendo como está se sentindo: 
tarde. Então eu não saio da casa (risos). Não sei tipo pra mim parece tudo muito 

estranho. Tô meio que chocada ainda, de tudo, não sei, ai eu só saiu da casa pra ir no 

mercado pra comprar os negócios necessários né. Ai parece que eu conheço tudo 

mundo e pra mim muito estranho isso. E tudo mundo fala em russo, não sei é tipo, ai, 

 

volta das 16 horas envia mensagem que chegou e ao abrir a mala diz 
”, se referindo ao pacote surpresa que coloquei em sua 

“oi... to em casa sim... tá tudo muito 

(mantido o original). 

Envio para ela a foto que eu e a Raissa tiramos no aeroporto saltando de felicidade por 

. Também faz tererê com limão 
para eles e nos envia fotos mostrando que todos estão saboreando o tererê. 

Quando estivemos na Rússia em sua casa eu fiz tererê para sua mãe e ela disse que não 

ê errado, viu. A minha tererê é muito gostoso, viu, viu. 
Eu falei. Eu sou brasileira, eu sei fazer tererê certo. (mantido o original) – Responde em 

Então pergunto sobre o maço 
de cigarro explosivo que 
mandei para seu pai e Kseniia 

ele falou que cigarro 

explodiu. Pelo amor de Deus, 

você quer matar meu pai?”. 

Depois falo para ela tirar a 
foto do whats que tem, onde 
está junto com o Lucas, é uma 

“Não vou tirar (risos), vou colocar contigo e depois todas 

Envia foto (apenas para me infernizar) que está assistindo jogo da seleção 
brasileira contra o México em sua casa e todos estão com camisetas da seleção brasileira 

envia áudio para a Celma dizendo como está se sentindo: “Olá, boa 

tarde. Então eu não saio da casa (risos). Não sei tipo pra mim parece tudo muito 

estranho. Tô meio que chocada ainda, de tudo, não sei, ai eu só saiu da casa pra ir no 

mercado pra comprar os negócios necessários né. Ai parece que eu conheço tudo 

mundo e pra mim muito estranho isso. E tudo mundo fala em russo, não sei é tipo, ai, 



eu tenho que me acostumar ainda. Hoje primeiro dia, dia, quando eusai da casa com os 

meu amigos. Então eu sai, né, só que eu saiu de carro (risos), não ficou andando 

porque não sei e também pra ir no mercado meus pais que me levaram tudo de carro 

porque eles me entendem no que, que ainda tenho choque. Não sei, ai, e você tá bem? 

Como que você tá? Tô com saudades” 

Em casa, pai, mãe, Kseniia, sobrinho,

 

“Vocês tão bem? Hoje eu tava chorando dia inteiro quase. Tô com muito saudades”.

Ksenia em 13

 

Fim... 

    

 

 

eu tenho que me acostumar ainda. Hoje primeiro dia, dia, quando eusai da casa com os 

meu amigos. Então eu sai, né, só que eu saiu de carro (risos), não ficou andando 

e não sei e também pra ir no mercado meus pais que me levaram tudo de carro 

porque eles me entendem no que, que ainda tenho choque. Não sei, ai, e você tá bem? 

Como que você tá? Tô com saudades” (mantido o original). 

Em casa, pai, mãe, Kseniia, sobrinho, irmão e cunhada 

“Vocês tão bem? Hoje eu tava chorando dia inteiro quase. Tô com muito saudades”.

(mantido original) 

Ksenia em 13-07-2018 as 16:24 hs (hora local de Mozhgá).

Será? 

 
eu tenho que me acostumar ainda. Hoje primeiro dia, dia, quando eusai da casa com os 

meu amigos. Então eu sai, né, só que eu saiu de carro (risos), não ficou andando 

e não sei e também pra ir no mercado meus pais que me levaram tudo de carro 

porque eles me entendem no que, que ainda tenho choque. Não sei, ai, e você tá bem? 

 

“Vocês tão bem? Hoje eu tava chorando dia inteiro quase. Tô com muito saudades”. 

2018 as 16:24 hs (hora local de Mozhgá). 



 

COMO PODE MEXEMEXER COM TANTA COMIDA EMAGRECER

 

 

COM TANTA COMIDA EMAGRECER 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tabela abaixo apresenta o clima das três principais cidades tratadas no presente livro: 
Dourados (cidade de intercâmbio da menina Kseniia e cidade de residência da família 
hospedeira), a cidade de Mozhga (cidade natal da 
sua família natural no final de Setembro 2017) e a cidade de Ekat
da Rússia, onde nosso filho natural Igor viaja e inicia seus estudos na Universidade UrFu).

Os dados apresentados abaixo foram pesquisados na internet (em diversos sites) e podem 
apresentar variações com a temperatura observada na data efetiva, entretanto a tabela apresenta 
o dado retirada naquele momento específico.

TABELA COMPARATIVA CLIMA TABELA COMPARATIVA CLIMA TABELA COMPARATIVA CLIMA TABELA COMPARATIVA CLIMA 

  

min 

DATA HORA DOURADOS

04/08/2017 07:00 12

05/08/2017 07:00 12

06/08/2017 13:00 14

07/08/2017 11:00 17

08/08/2017 07:07 18

09/08/2017 07:07 19

10/08/2017 07:07 20

11/08/2017 07:07 20

12/08/2017 07:07 20

13/08/2017 07:07 13

14/08/2017 07:07 15

15/08/2017 07:07 13

16/08/2017 07:00 17

17/08/2017 07:00 16

18/08/2017 07:00 17

19/08/2017 07:00 17

20/08/2017 07:00 13

21/08/2017 19:00 12

22/08/2017 19:00 16

23/08/2017 19:00 18

24/08/2017 19:00 18

25/08/2017 19:00 18

26/08/2017 14:00 18

27/08/2017 14:00 19

28/08/2017 14:00 19

29/08/2017 14:00 21

30/08/2017 07:00 19

31/08/2017 07:00 19

01/09/2017 07:00 18

apresenta o clima das três principais cidades tratadas no presente livro: 
Dourados (cidade de intercâmbio da menina Kseniia e cidade de residência da família 
hospedeira), a cidade de Mozhga (cidade natal da russa Kseniia e por onde passamos para visitar 
sua família natural no final de Setembro 2017) e a cidade de Ekaterinburg (quarta maior cidade 
da Rússia, onde nosso filho natural Igor viaja e inicia seus estudos na Universidade UrFu).

abaixo foram pesquisados na internet (em diversos sites) e podem 
apresentar variações com a temperatura observada na data efetiva, entretanto a tabela apresenta 
o dado retirada naquele momento específico. 

TABELA COMPARATIVA CLIMA TABELA COMPARATIVA CLIMA TABELA COMPARATIVA CLIMA TABELA COMPARATIVA CLIMA     
min - max 

 

min - max 

 

min 

DOURADOS HORA MOZHGA HORA EKATERINBURG

12 24 15:00 14 24 16:00 13

12 20 15:00 14 24 16:00 14

14 27 21:00 13 21 22:00 13

17 31 19:00 16 24 20:00 13

18 34 15:07 12 22 16:07 12

19 34 15:07 8 22 16:07 8 

20 36 15:07 10 22 16:07 7 

20 35 15:07 14 22 16:07 8 

20 34 15:07 12 22 16:07 9 

13 21 15:07 11 22 16:07 8 

15 25 15:07 14 24 16:07 10

13 24 15:07 13 23 16:07 11

17 21 15:00 11 23 16:00 11

16 24 15:00 10 23 16:00 8 

17 26 15:00 11 24 16:00 9 

17 28 15:00 13 24 16:00 11

13 26 15:00 13 25 16:00 11

12 23 03:00 16 29 04:00 15

16 24 03:00 17 29 04:00 16

18 29 03:00 17 30 04:00 16

18 30 03:00 13 26 04:00 16

18 31 03:00 12 22 04:00 16

18 33 22:00 12 22 23:00 14

19 34 22:00 11 22 23:00 12

19 32 22:00 11 18 23:00 10

21 34 22:00 10 17 23:00 11

19 35 22:00 11 18 23:00 11

19 34 15:00 10 23 16:00 9 

18 32 15:00 12 24 16:00 11

 
apresenta o clima das três principais cidades tratadas no presente livro: 

Dourados (cidade de intercâmbio da menina Kseniia e cidade de residência da família 
russa Kseniia e por onde passamos para visitar 

rinburg (quarta maior cidade 
da Rússia, onde nosso filho natural Igor viaja e inicia seus estudos na Universidade UrFu). 

abaixo foram pesquisados na internet (em diversos sites) e podem 
apresentar variações com a temperatura observada na data efetiva, entretanto a tabela apresenta 

min - max 

EKATERINBURG 

13 23 

14 22 

13 18 

13 21 

12 23 

 18 

 18 

 18 

 17 

 17 

10 19 

11 22 

11 22 

 20 

 21 

11 22 

11 23 

15 26 

16 29 

16 30 

16 31 

16 29 

14 27 

12 22 

10 22 

11 20 

11 17 

 22 

11 23 



02/09/2017 07:00 18

03/09/2017 07:00 22

04/09/2017 07:00 23

05/09/2017 07:00 25

06/09/2017 08:00 20

07/09/2017 08:00 21

08/09/2017 08:00 21

09/09/2017 08:00 23

10/09/2017 08:00 23

11/09/2017 08:00 24

12/09/2017 08:00 25

13/09/2017 08:00 26

14/09/2017 08:00 20

15/09/2017 08:00 19

16/09/2017 08:00 17

17/09/2017 08:00 18

18/09/2017 08:00 21

19/09/2017 08:00 22

20/09/2017 08:00 23

21/09/2017 08:00 22

22/09/2017 07:00 20

23/09/2017 07:00 22

24/09/2017 07:00 21

25/09/2017 07:00 21

26/09/2017 07:00 21

27/09/2017 07:00 21

28/09/2017 07:00 19

29/09/2017 07:00 18

30/09/2017 07:00 20

01/10/2017 07:00 21

02/10/2017 08:00 15

03/10/2017 08:00 16

04/10/2017 08:00 18

05/10/2017 08:00 19

06/10/2017 08:00 19

07/10/2017 08:00 21

08/10/2017 08:00 22

09/10/2017 08:00 26

10/10/2017 08:00 24

11/10/2017 08:00 27

12/10/2017 08:00 23

13/10/2017 08:00 22

14/10/2017 08:00 19

18 33 15:00 13 26 16:00 12

22 33 15:00 11 22 16:00 11

23 34 15:00 7 15 16:00 8 

25 35 15:00 7 13 16:00 7 

20 32 16:00 7 16 17:00 6 

21 33 16:00 8 17 17:00 6 

21 32 16:00 9 18 17:00 6 

23 32 16:00 9 18 17:00 6 

23 34 16:00 8 17 17:00 6 

24 35 16:00 8 18 17:00 5 

25 35 16:00 7 17 17:00 6 

26 38 16:00 7 17 17:00 5 

20 37 16:00 12 22 17:00 14

19 37 16:00 14 21 17:00 11

17 32 16:00 9 18 17:00 9 

18 32 16:00 10 17 17:00 8 

21 34 16:00 9 16 17:00 6 

22 36 16:00 9 18 17:00 6 

23 37 16:00 7 16 17:00 4 

22 37 16:00 4 11 17:00 2 

20 36 14:00 2 12 15:00 1 

22 36 14:00 4 14 15:00 4 

21 33 14:00 3 11 15:00 2 

21 33 14:00 4 11 15:00 2 

21 33 14:00 3 12 15:00 2 

21 33 14:00 4 11 15:00 3 

19 34 15:00 3 8 16:00 1 

18 27 15:00 4 8 16:00 2 

20 29 15:00 2 8 16:00 2 

21 33 15:00 2 8 16:00 1 

15 29 15:00 2 8 16:00 1 

16 29 15:00 1 7 16:00 0 

18 31 15:00 2 7 16:00 0 

19 30 15:00 1 6 16:00 -1

19 32 15:00 2 6 16:00 0 

21 32 15:00 2 7 16:00 0 

22 31 15:00 2 7 16:00 0 

26 31 15:00 2 6 16:00 0 

24 38 15:00 2 11 16:00 1 

27 36 15:00 2 11 16:00 0 

23 27 15:00 3 11 16:00 1 

22 31 15:00 3 10 16:00 2 

19 31 15:00 4 9 16:00 2 

 

12 26 

11 24 

 18 

 14 

 12 

 16 

 17 

 17 

 16 

 16 

 16 

 16 

14 23 

11 20 

 23 

 16 

 13 

 13 

 13 

 11 

 9 

 10 

 8 

 8 

 8 

 8 

 6 

 7 

 7 

 7 

 7 

 5 

 5 

1 5 

 4 

 5 

 4 

 4 

 12 

 11 

 10 

 8 

 7 



15/10/2017 08:00 22

16/10/2017 16:00 22

17/10/2017 16:00 23

18/10/2017 16:00 24

19/10/2017 16:00 21

20/10/2017 16:00 21

21/10/2017 19:00 19

22/10/2017 19:00 15

23/10/2017 19:00 19

24/10/2017 19:00 21

25/10/2017 19:00 20

26/10/2017 19:00 19

27/10/2017 21:00 19

28/10/2017 21:00 21

29/10/2017 21:00 21

30/10/2017 21:00 20

31/10/2017 21:00 18

01/11/2017 21:00 19

02/11/2017 21:00 21

03/11/2017 21:00 21

04/11/2017 16:00 21

05/11/2017 16:00 19

06/11/2017 16:00 19

07/11/2017 16:00 19

08/11/2017 17:00 20

09/11/2017 17:00 21

10/11/2017 17:00 19

11/11/2017 17:00 17

12/11/2017 17:00 15

13/11/2017 17:00 16

14/11/2017 13:00 18

15/11/2017 13:00 21

16/11/2017 13:00 22

17/11/2017 13:00 19

18/11/2017 13:00 18

19/11/2017 06:00 18

20/11/2017 06:00 21

21/11/2017 06:00 21

22/11/2017 06:00 20

23/11/2017 06:00 21

24/11/2017 06:00 22

25/11/2017 19:00 22

26/11/2017 19:00 21

22 32 15:00 4 10 16:00 2 

22 34 00:00 4 9 01:00 1 

23 38 00:00 3 9 01:00 2 

24 36 00:00 3 6 01:00 1 

21 31 00:00 1 5 01:00 2 

21 28 00:00 1 4 01:00 0 

19 31 00:00 -4 2 01:00 -5

15 23 02:00 -4 2 03:00 -5

19 28 02:00 -3 2 03:00 -5

21 31 02:00 -4 2 03:00 -6

20 30 02:00 -3 1 03:00 -5

19 27 02:00 -3 1 03:00 -4

19 31 04:00 -7 -2 05:00 -6

21 29 04:00 -6 -1 05:00 -9

21 31 04:00 2 4 05:00 -2

20 27 04:00 2 4 05:00 0 

18 29 04:00 0 3 05:00 0 

19 28 04:00 -3 1 05:00 -3

21 30 04:00 -3 -1 05:00 -4

21 29 04:00 -2 0 05:00 -4

21 28 23:00 -2 2 00:00 -2

19 27 23:00 -1 2 00:00 -2

19 27 23:00 1 3 00:00 -1

19 28 23:00 -2 3 00:00 -3

20 28 00:00 -4 0 00:00 -4

21 28 00:00 -3 -1 01:00 -5

19 28 00:00 -3 -1 01:00 -5

17 29 00:00 -2 0 01:00 -4

15 29 00:00 -1 2 01:00 -3

16 29 00:00 -1 2 01:00 -3

18 33 20:00 1 2 21:00 -1

21 34 20:00 -3 3 21:00 -2

22 34 20:00 -4 -1 21:00 -4

19 29 20:00 -5 -2 21:00 -8

18 27 20:00 -7 -3 21:00 -9

18 30 13:00 -1 1 14:00 -3

21 31 13:00 -1 2 14:00 -3

21 31 13:00 -1 2 14:00 -5

20 30 13:00 -1 2 14:00 -4

21 31 13:00 -3 0 14:00 -4

22 32 13:00 -4 -2 14:00 -6

22 31 02:00 -3 -2 03:00 -11

21 29 02:00 -5 -1 03:00 -11

 

 8 

 9 

 6 

 6 

 4 

 4 

5 1 

5 2 

5 1 

6 1 

5 0 

4 0 

6 -2 

9 -2 

2 0 

 3 

 3 

3 3 

4 1 

4 0 

2 2 

2 2 

1 2 

3 3 

4 1 

5 1 

5 -2 

4 1 

3 2 

3 2 

1 2 

2 4 

4 1 

8 -3 

9 -5 

3 1 

3 1 

5 2 

4 2 

4 1 

6 -1 

11 -4 

11 -7 



27/11/2017 19:00 21

28/11/2017 19:00 20

29/11/2017 19:00 19

30/11/2017 18:00 21

01/12/2017 18:00 21

02/12/2017 18:00 21

03/12/2017 18:00 19

04/12/2017 18:00 21

05/12/2017 18:00 21

06/12/2017 18:00 22

07/12/2017 18:00 22

08/12/2017 20:00 22

09/12/2017 20:00 21

10/12/2017 20:00 19

11/12/2017 20:00 20

12/12/2017 20:00 21

13/12/2017 10:00 22

14/12/2017 10:00 23

15/12/2017 14:00 21

16/12/2017 14:00 22

17/12/2017 14:00 22

18/12/2017 14:00 23

19/12/2017 14:00 22

20/12/2017 21:00 23

21/12/2017 21:00 22

22/12/2017 21:00 22

23/12/2017 21:00 22

24/12/2017 21:00 23

25/12/2017 21:00 22

26/12/2017 21:00 22

27/12/2017 10:00 21

28/12/2017 10:00 21

29/12/2017 10:00 21

30/12/2017 10:00 22

31/12/2017 10:00 23

01/01/2018 10:00 22

02/01/2018 17:00 21

03/01/2018 17:00 18

04/01/2018 17:00 19

05/01/2018 17:00 22

06/01/2018 17:00 21

07/01/2018 08:00 21

08/01/2018 08:00 21

21 31 02:00 -6 -2 03:00 -9

20 32 02:00 -6 -2 03:00 -8

19 32 02:00 -5 -3 03:00 -7

21 27 02:00 -4 -3 03:00 -7

21 32 01:00 -3 -1 02:00 -8

21 31 01:00 -5 -2 02:00 -9

19 24 01:00 -6 -2 02:00 -10

21 28 01:00 -6 -2 02:00 -9

21 29 01:00 -2 -1 02:00 -7

22 29 01:00 -2 -1 02:00 -3

22 29 01:00 -1 -1 02:00 -4

22 32 03:00 -9 -6 02:00 -6

21 33 03:00 -14 -8 04:00 -7

19 32 03:00 -9 -9 04:00 -9

20 32 03:00 -7 -5 04:00 -13

21 31 03:00 -6 -4 04:00 -13

22 33 17:00 -4 -3 04:00 -10

23 34 17:00 -7 -3 04:00 -8

21 33 21:00 -8 -3 22:00 -9

22 34 21:00 -8 -6 22:00 -9

22 33 21:00 -8 -6 22:00 -9

23 33 21:00 -9 -7 22:00 -11

22 31 21:00 -16 -11 22:00 -127

23 33 04:00 -17 -13 05:00 -14

22 32 04:00 -8 -6 05:00 -11

22 31 04:00 -9 -6 05:00 -12

22 29 04:00 -10 -8 05:00 -12

23 30 04:00 -11 -9 05:00 -15

22 28 04:00 -10 -9 05:00 -16

22 28 04:00 -11 -8 05:00 -13

21 28 17:00 -3 -2 18:00 -16

21 30 17:00 -1 1 18:00 -1

21 29 17:00 -3 1 18:00 -5

22 28 17:00 -8 -2 18:00 -8

23 29 17:00 -7 -5 18:00 -9

22 31 00:00 -8 -4 01:00 -13

21 28 00:00 -8 -6 01:00 -16

18 30 00:00 -8 -4 01:00 -16

19 32 00:00 -14 -6 01:00 -16

22 32 00:00 -13 -11 01:00 -18

21 28 15:00 -13 -12 16:00 -20

21 29 15:00 -4 -4 16:00 -9

21 27 15:00 -7 -2 16:00 -9

 

9 -3 

8 -4 

7 -4 

7 -4 

8 -4 

9 -3 

10 -4 

9 -4 

7 -4 

3 -1 

4 -1 

6 -2 

7 -4 

9 -5 

13 -8 

13 -10 

10 -9 

8 -6 

9 -4 

9 -6 

9 -6 

11 -7 

127 -7 

14 -8 

11 -8 

12 -6 

12 -9 

15 -10 

16 -12 

13 -10 

16 -12 

1 2 

5 0 

8 -3 

9 -5 

13 -7 

16 -10 

16 -8 

16 -10 

18 -11 

20 -13 

9 -8 

9 -3 



09/01/2018 08:00 21

10/01/2018 08:00 21

11/01/2018 08:00 21

12/01/2018 08:00 21

13/01/2018 09:00 21

14/01/2018 09:00 22

15/01/2018 09:00 22

16/01/2018 09:00 22

17/01/2018 09:00 22

18/01/2018 19:00 22

19/01/2018 19:00 21

20/01/2018 19:00 22

21/01/2018 19:00 23

22/01/2018 19:00 23

23/01/2018 10:00 22

24/01/2018 10:00 22

25/01/2018 10:00 22

26/01/2018 10:00 22

27/01/2018 10:00 22

28/01/2018 18:00 22

29/01/2018 18:00 22

30/01/2018 18:00 22

31/01/2018 18:00 22

01/02/2018 18:00 21

02/02/2018 18:00 20

03/02/2018 18:00 19

04/02/2018 18:00 19

05/02/2018 18:00 19

06/02/2018 18:00 19

07/02/2018 09:00 20

08/02/2018 09:00 21

09/02/2018 09:00 22

10/02/2018 09:00 23

11/02/2018 09:00 23

12/02/2018 11:00 20

13/02/2018 11:00 21

14/02/2018 11:00 21

15/02/2018 11:00 21

16/02/2018 11:00 21

17/02/2018 11:00 21

18/02/2018 14:00 22

19/02/2018 14:00 22

20/02/2018 14:00 22

21 24 15:00 -9 -5 16:00 -11

21 27 15:00 -15 -8 16:00 -18

21 27 15:00 -17 -13 16:00 -23

21 28 15:00 -17 -14 16:00 -22

21 29 16:00 -22 -19 17:00 -23

22 29 16:00 -13 -12 17:00 -18

22 29 16:00 -8 -6 17:00 -8

22 29 16:00 -12 -7 17:00 -13

22 28 16:00 -14 -10 17:00 -17

22 30 02:00 -16 -9 03:00 -18

21 31 02:00 -19 -14 03:00 -21

22 32 02:00 -13 -13 03:00 -18

23 33 02:00 -7 -6 03:00 -18

23 33 02:00 -9 -6 03:00 -17

22 33 02:00 -11 -7 03:00 -14

22 33 17:00 -13 -8 18:00 -19

22 33 17:00 -15 -10 18:00 -18

22 32 17:00 -14 -11 18:00 -14

22 31 17:00 -14 -11 18:00 -14

22 28 01:00 -16 -12 02:00 -14

22 28 01:00 -13 -12 02:00 -15

22 30 01:00 -12 -8 02:00 -17

22 30 01:00 -13 -9 02:00 -20

21 31 01:00 -13 -9 02:00 -17

20 31 01:00 -12 -9 02:00 -15

19 31 01:00 -6 -5 02:00 -11

19 31 01:00 -4 -2 02:00 -7

19 31 01:00 -9 -3 02:00 -9

19 31 01:00 -14 -8 02:00 -12

20 32 01:00 -14 -10 02:00 -16

21 33 16:00 -13 -7 17:00 -18

22 32 16:00 -15 -9 17:00 -18

23 32 16:00 -14 -9 17:00 -18

23 31 16:00 -16 -2 17:00 -18

20 28 18:00 -19 -8 19:00 -18

21 28 18:00 -19 -10 19:00 -22

21 28 18:00 -15 -8 19:00 -16

21 29 18:00 -16 -7 19:00 -16

21 29 18:00 -13 -8 19:00 -16

21 30 18:00 -13 -7 19:00 -14

22 29 21:00 -11 -7 22:00 -11

22 28 21:00 -8 -5 22:00 -12

22 28 21:00 -8 -5 22:00 -10

 

11 -7 

18 -9 

23 -17 

22 -19 

23 -20 

18 -17 

8 -7 

13 -6 

17 -10 

18 -10 

21 -12 

18 -14 

18 -15 

17 -14 

14 -11 

19 -18 

18 -15 

14 -11 

14 -9 

14 -9 

15 -11 

17 -6 

20 -10 

17 -13 

15 -10 

11 -6 

7 -4 

9 -3 

12 -6 

16 -9 

18 -4 

18 -5 

18 -7 

18 -8 

18 -10 

22 -12 

16 -9 

16 -6 

16 -6 

14 -5 

11 -4 

12 -2 

10 -2 



21/02/2018 14:00 21

22/02/2018 14:00 21

23/02/2018 14:00 21

24/02/2018 14:00 22

25/02/2018 17:00 19

26/02/2018 17:00 19

27/02/2018 17:00 21

28/02/2018 17:00 22

01/03/2018 17:00 22

02/03/2018 20:00 22

03/03/2018 20:00 22

04/03/2018 20:00 22

05/03/2018 20:00 21

06/03/2018 20:00 21

07/03/2018 20:00 21

08/03/2018 08:00 22

09/03/2018 08:00 22

10/03/2018 08:00 22

11/03/2018 08:00 22

12/03/2018 08:00 23

13/03/2018 08:00 23

14/03/2018 08:00 23

15/03/2018 08:00 23

16/03/2018 17:00 23

17/03/2018 17:00 23

18/03/2018 17:00 23

19/03/2018 17:00 23

20/03/2018 17:00 22

21/03/2018 17:00 23

22/03/2018 19:00 22

23/03/2018 19:00 22

24/03/2018 19:00 22

25/03/2018 19:00 22

26/03/2018 19:00 21

27/03/2018 19:00 21

28/03/2018 19:00 21

29/03/2018 19:00 21

30/03/2018 19:00 21

31/03/2018 19:00 21

01/04/2018 19:48 21

02/04/2018 19:48 20

03/04/2018 19:48 22

04/04/2018 19:48 26

21 28 21:00 -9 -4 22:00 -13

21 29 21:00 -14 -6 22:00 -12

21 31 21:00 -17 -9 22:00 -17

22 30 21:00 -26 -13 22:00 -23

19 31 01:00 -23 -14 02:00 -19

19 29 01:00 -19 -13 02:00 -18

21 29 01:00 -21 -13 02:00 -22

22 29 01:00 -20 -13 02:00 -21

22 31 01:00 -16 -9 02:00 -17

22 32 01:00 -13 -7 02:00 -13

22 32 04:00 -19 -9 05:00 -19

22 32 04:00 -11 -9 05:00 -14

21 32 04:00 -12 -3 05:00 -9

21 31 04:00 -18 -10 05:00 -16

21 32 04:00 -19 -11 05:00 -19

22 32 15:00 -20 -7 16:00 -18

22 31 15:00 -19 -7 16:00 -18

22 31 15:00 -22 -9 16:00 -21

22 32 15:00 -22 -9 16:00 -20

23 32 15:00 -19 -9 16:00 -17

23 33 15:00 -14 -7 16:00 -13

23 33 15:00 -12 -5 16:00 -9

23 33 15:00 -9 -3 16:00 -8

23 33 01:00 -13 -1 02:00 -5

23 33 01:00 -13 -8 02:00 -12

23 34 01:00 -18 -9 02:00 -14

23 33 01:00 -12 -8 02:00 -12

22 31 01:00 -13 -4 02:00 -9

23 34 01:00 -15 -6 02:00 -13

22 33 03:00 -15 -3 04:00 -15

22 31 03:00 -9 -3 04:00 -16

22 33 03:00 -11 -2 04:00 -9

22 30 03:00 -9 -3 04:00 -10

21 29 03:00 -9 -3 04:00 -9

21 26 03:00 -9 -3 04:00 -9

21 28 03:00 -12 -2 04:00 -4

21 31 03:00 -13 -4 04:00 -13

21 32 03:00 -10 -3 04:00 -11

21 31 03:00 -10 -3 04:00 -9

21 30 03:00 -9 -2 04:00 -9

20 31 03:48 -2 2 04:48 -6

22 33 03:48 -1 3 04:48 -4

26 33 03:48 -3 2 04:48 -3

 

13 -4 

12 -4 

17 -8 

23 -11 

19 -11 

18 -13 

22 -12 

21 -12 

17 -9 

13 -6 

19 -6 

14 -6 

9 -3 

16 -7 

19 -12 

18 -8 

18 -7 

21 -9 

20 -8 

17 -6 

13 -6 

9 -3 

8 1 

5 4 

12 2 

14 -3 

12 -6 

9 -1 

13 -3 

15 -3 

16 -6 

9 -1 

10 -1 

9 -3 

9 -2 

4 1 

13 -2 

11 -2 

9 -1 

9 -1 

6 0 

4 3 

3 8 



05/04/2018 19:48 26

06/04/2018 19:48 25

07/04/2018 19:48 22

08/04/2018 19:48 22

09/04/2018 19:48 21

10/04/2018 19:48 21

11/04/2018 20:00 20

12/04/2018 20:00 19

13/04/2018 20:00 19

14/04/2018 20:00 21

15/04/2018 20:00 19

16/04/2018 20:00 19

17/04/2018 20:00 19

18/04/2018 17:00 19

19/04/2018 17:00 20

20/04/2018 17:00 19

21/04/2018 21:00 19

22/04/2018 21:00 18

23/04/2018 21:00 19

24/04/2018 21:00 19

25/04/2018 21:00 18

26/04/2018 21:00 19

27/04/2018 21:00 20

28/04/2018 19:00 19

29/04/2018 19:00 19

30/04/2018 19:00 21

01/05/2018 19:00 20

02/05/2018 19:00 20

03/05/2018 19:00 20

04/05/2018 19:00 21

05/05/2018 19:00 21

06/05/2018 19:00 21

07/05/2018 19:00 21

08/05/2018 19:00 20

09/05/2018 19:00 20

10/05/2018 19:00 19

11/05/2018 18:00 16

12/05/2018 18:00 14

13/05/2018 18:00 17

14/05/2018 18:00 19

15/05/2018 18:00 19

16/05/2018 18:00 17

17/05/2018 18:00 19

26 31 03:48 -3 2 04:48 -2

25 31 03:48 -4 2 04:48 -2

22 30 03:48 -5 2 04:48 -3

22 30 03:48 -5 5 04:48 -3

21 28 03:48 -1 9 04:48 -3

21 29 03:48 1 13 04:48 -3

20 32 04:00 -7 2 05:00 -4

19 32 04:00 -3 5 05:00 -4

19 32 04:00 -2 6 05:00 -4

21 32 04:00 -1 6 05:00 -2

19 23 04:00 -3 7 05:00 -4

19 28 01:00 -3 6 02:00 -5

19 29 01:00 -2 7 02:00 -4

19 29 01:00 -1 8 02:00 -2

20 29 01:00 -1 11 02:00 -2

19 28 01:00 -2 8 02:00 -3

19 30 05:00 1 5 06:00 -3

18 31 05:00 -1 8 06:00 3 

19 31 05:00 -2 3 06:00 0 

19 31 05:00 -2 4 06:00 -2

18 31 05:00 1 8 06:00 -2

19 32 05:00 3 9 06:00 2 

20 32 05:00 3 11 06:00 3 

19 32 03:00 4 9 04:00 7 

19 32 03:00 2 13 04:00 2 

21 33 03:00 3 13 04:00 -1

20 33 03:00 6 13 04:00 2 

20 33 03:00 2 12 04:00 -1

20 34 03:00 3 11 04:00 -1

21 34 03:00 2 11 04:00 -2

21 33 03:00 5 12 04:00 -2

21 32 03:00 7 17 04:00 7 

21 33 03:00 6 14 04:00 2 

20 33 03:00 6 16 04:00 4 

20 32 03:00 3 12 04:00 2 

19 32 03:00 3 13 04:00 2 

16 28 02:00 6 16 03:00 4 

14 27 02:00 3 18 03:00 -1

17 28 02:00 6 18 03:00 5 

19 31 02:00 10 21 03:00 6 

19 32 02:00 9 22 03:00 7 

17 28 02:00 7 18 03:00 4 

19 30 02:00 12 23 03:00 5 

 

2 7 

2 4 

3 4 

3 5 

3 5 

3 6 

4 6 

4 5 

4 6 

2 6 

4 6 

5 3 

4 5 

2 7 

2 11 

3 8 

3 4 

 9 

 12 

2 7 

2 7 

 11 

 11 

 14 

 11 

1 11 

 13 

1 11 

1 9 

2 9 

2 9 

 14 

 10 

 12 

 12 

 11 

 15 

1 12 

 15 

 19 

 19 

 15 

 18 



18/05/2018 18:00 18

19/05/2018 18:00 10

20/05/2018 18:00 

21/05/2018 18:00 

22/05/2018 08:00 10

23/05/2018 08:00 12

24/05/2018 08:00 13

25/05/2018 08:00 15

26/05/2018 08:00 16

27/05/2018 08:00 16

28/05/2018 08:00 16

29/05/2018 08:00 16

30/05/2018 13:00 17

31/05/2018 13:00 18

01/06/2018 13:00 14

02/06/2018 13:00 12

03/06/2018 13:00 13

04/06/2018 13:00 14

05/06/2018 10:00 14

06/06/2018 10:00 16

07/06/2018 10:00 12

08/06/2018 10:00 12

09/06/2018 10:00 17

10/06/2018 10:00 18

11/06/2018 07:00 23

12/06/2018 07:00 14

13/06/2018 07:00 12

14/06/2018 07:00 14

15/06/2018 07:00 11

16/06/2018 07:00 

17/06/2018 07:00 10

18/06/2018 16:00 13

19/06/2018 16:00 14

20/06/2018 16:00 14

21/06/2018 16:00 16

22/06/2018 16:00 17

23/06/2018 16:00 13

24/06/2018 18:00 16

25/06/2018 16:00 16

26/06/2018 16:00 16

27/06/2018 16:00 16

28/06/2018 16:00 16

29/06/2018 16:00 21

18 28 02:00 9 18 03:00 1 

10 22 02:00 14 22 03:00 8 

8 21 02:00 13 23 03:00 12

9 22 02:00 9 20 03:00 7 

10 23 16:00 11 24 17:00 6 

12 23 16:00 14 24 17:00 14

13 25 16:00 8 23 17:00 8 

15 25 16:00 4 13 17:00 3 

16 26 16:00 8 17 17:00 4 

16 28 16:00 8 21 17:00 6 

16 28 16:00 7 15 17:00 5 

16 28 16:00 7 16 17:00 4 

17 29 21:00 6 21 22:00 9 

18 29 21:00 2 10 22:00 3 

14 24 21:00 2 11 22:00 2 

12 18 21:00 4 12 22:00 4 

13 21 21:00 8 16 22:00 7 

14 21 21:00 10 17 22:00 8 

14 23 18:00 12 23 19:00 15

16 23 18:00 6 17 19:00 11

12 23 18:00 5 14 19:00 7 

12 21 18:00 8 15 19:00 7 

17 26 18:00 7 16 19:00 9 

18 27 18:00 6 14 19:00 8 

23 29 16:00 4 14 17:00 5 

14 26 16:00 11 17 17:00 6 

12 21 16:00 11 18 17:00 12

14 22 16:00 6 15 17:00 8 

11 21 16:00 6 13 17:00 5 

9 19 16:00 10 17 17:00 8 

10 19 16:00 11 21 17:00 9 

13 24 00:00 12 23 01:00 10

14 26 00:00 13 25 01:00 10

14 27 00:00 13 23 01:00 12

16 27 00:00 12 20 01:00 11

17 28 00:00 12 23 01:00 12

13 27 00:00 13 24 01:00 13

16 28 00:00 14 23 01:00 14

16 28 00:00 19 32 01:00 14

16 29 00:00 18 29 01:00 16

16 30 00:00 17 29 01:00 15

16 30 00:00 15 27 01:00 14

21 31 00:00 14 26 01:00 13

 

 12 

 16 

12 23 

 17 

 22 

14 23 

 23 

 12 

 13 

 17 

 13 

 12 

 13 

 12 

 10 

 13 

 13 

 16 

15 23 

11 26 

 18 

 16 

 17 

 17 

 16 

 17 

12 17 

 18 

 13 

 14 

 18 

10 17 

10 19 

12 23 

11 20 

12 21 

13 24 

14 26 

14 27 

16 27 

15 26 

14 25 

13 23 



 

 

 


