
MENSAGENS



De:

Para:

Saudações chilenas!

Santiago está frio, assim 
como a nossa relação…
Que este postal seja um 
pré-aquecimento. Sabe por 
que? ESTOU CHEGANDO 
AO BRASIL EM 10 DIAS! 
Pretendo passar uns dias aí 
para matar as saudades de 
nossos amigos. As 
passagens aéreas estão 
baratas!

Beijos!! ;)
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Fala aí, tudo bem?
Estou saindo do aeroporto da Cidade 
do México. Chegarei à São Paulo em 
24 horas, aproximadamente às 16 
horas de amanhã. 
Terei que sair correndo para a 
Universidade de São Paulo e realizar 
a prova. Estou muito ansiosa…

SDDS :))))))))))
 



De:

Para:

Olá.

Enfim, não tenho boas notícias. 
Não consegui uma vaga de 
emprego aqui em Brasília. Estou 
bastante triste, pois acreditei que 
conseguiria.

Voltarei ao Rio de Janeiro de 
carona no carro de um amigo. 
Morarei na casa de meus pais 
novamente. Caso tenha notícia de 
alguma vaga de emprego pra mim, 
por favor, me comunique. 

Vá ao Rio me visitar em breve...

Abraços.
 



Que saudade da comida 
mineira! A comida peruana é 
SINISTRA: SÓ PIMENTA =O
Onde eu estava com a 
cabeça para pegar o trem até 
La Paz, na Bolívia? Esse 
trem dá medo! 
Ao chegar em La Paz te dou 
notícias! 
Bjomeliga



Urgente!!!

Eu recebi as suas mensagens por celular. Sei que você está preocupado comigo!!!
Eu estou bem, embora o terremoto que ocorreu aqui no Haiti foi catastrófico. Ainda 
estamos sem energia elétrica e comunicação estável. Muitas pessoas desabrigadas, um 
verdadeiro caos...
Estou aguardando meu navio sair do porto da capital em direção ao Brasil. Mas as 
condições ainda são imprevisíveis.

Bjo!!!



Que saudade sentirei 
da Costa Rica! Praias 
maravilhosas…
Mas agora é levar a 
vida a sério e 
aproveitar esse 
emprego que 
consegui aí no Brasil. 
Chegarei de cruzeiro 
em dois dias. 
ABSSSS



Saudade de você. 
A situação aqui na Venezuela está grave.
Estou numa cidade da fronteira com o 
Brasil aguardando a alfândega me liberar a 
passagem a pé. Assim que chegar à 
Roraima, eu te envio uma mensagem!



Olá!!!!

Estou com muita raiva porque você não 
está aqui em Cartagena comigo. 
Enfim...vou deixar esse furo passar e 
quando eu voltar ao Brasil, você terá que 
me explicar direitinho isso aí.

A Colômbia é linda e só vim aqui porque 
me falaram muito bem das praias - por 
sinal, maravilhosas. Te mostrarei fotos.

Regresso ao Brasil em 15 dias porque as 
minhas férias vão acabar. 

Bjo!


