2022: o ano perfeito para realizar sonhos e transformar a sua vida!
Fevereiro 2022

Else Nakahara
Olá! Acredito que muitos já me conhecem, mas vou me apresentar novamente: o meu nome é Else Nakahara e sou Especialista
em Intercâmbios aqui na CAEP e já viajei muito a estudo e trabalho, acredite! Bem por isso, eu sei que mês de fevereiro é a época
ideal para fazer planos e organizar a lista de afazeres o ano, e aproveito para perguntar, reservou um espacinho para a sua
educação? Todos os dias aprendemos algo novo, mas você está em dia com o seu aprendizado?
O programa de intercâmbio é a oportunidade para você aprender e desenvolver um novo idioma de uma vez por todas! Estudar
o idioma no país em que ele é falado tem muitas vantagens, principalmente a agilidade no aprendizado e perder o medo de falar
em outro idioma, e ainda, conhecer aquele destino que você sempre sonhou. O melhor: você pode estudar em qualquer época
do ano! Os cursos estão disponíveis desde o nível básico até o avançado, semanalmente, inclusive nas suas férias. Agora você
não tem desculpa para não realizar mais esse sonho, hein?!
Ao longo da CAEP News de fevereiro, vamos falar mais sobre as cidades que são campeãs de procura por aqui: San Diego, Dublin
e Vancouver. Além de falar mais sobre os eventos Agro confirmados pelo mundo e o que aconteceu de melhor nas nossas redes
sociais. Vamos começar a viagem pelas principais notícias do mês? Desejo a você uma ótima leitura!

Você conhece quais são os TOP3 destinos mais procurados no
Intercâmbio de Estudo?
Com a CAEP, você pode fazer Intercâmbio de Estudos em diversos países espalhados pelo mundo: África do Sul, Irlanda, Itália,
Marrocos, França, Inglaterra e Espanha são apenas alguns dos países disponíveis. As TOP 3 cidades mais procuradas pelos
interessados em aprender um novo idioma no exterior são:
1. San Diego, Estados Unidos: essa é uma das cidades mais procuradas e não é à toa! San
Diego é uma cidade surpreendente e que se destaca por ser multicultural, dinâmica e
sofisticada! A cidade é encantadora, as praias incríveis e você será recebido por um povo
acolhedor e muitas atividades ao ar livre, como Surf e Skate que são bem comuns para os
moradores da cidade. Lá você irá comer bem, pois encontrará o melhor da culinária
mexicana, americana e os deliciosos frutos do mar! Você pode escolher ainda entre:
Chicago, Miami, Los Angeles, San Francisco, Nova York, entre muitas outras.
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2. Dublin, Irlanda: essa é uma cidade escolhida por intercambistas do mundo todo, é a
opção mais em conta do Reino Unido para se estudar inglês, além de estar localizada na
Europa e permitir com que os estudantes consigam visitar países vizinhos em uma única
viagem! Dublin é uma cidade considerada cosmopolita por receber muitos visitantes de
vários lugares do mundo! Uma comemoração muito tradicional por lá é o dia de São
Patrício (St. Patrick’s day), em que tudo fica verde na Irlanda e provavelmente você já deve
ter visto ou escutado algo sobre esse dia, que é 17/03 todos os anos. Clima da Irlanda é
bem diferente do que estamos acostumados e por isso pode ser tornar uma das
experiências do intercâmbio. Além de Dublin, você pode escolher a cidade de Cork ou
Galway.
3. Vancouver, Canadá: outro excelente destino para aprender inglês é Vancouver! A cidade
é uma das melhores opções para quem sonha em estudar no Canadá, junto com Toronto.
Lá é possível aprender inglês em uma cidade grande, mas com ar de interior! Vancouver é
uma das cidades mais charmosas do Canadá, e uma das maiores cidades do país, no
entanto ainda consegue manter aquele aconchego que só o interior tem! Seja pela grande
quantidade de parques ao redor da cidade, ou por estar próxima a vários pontos turísticos
do Canadá, facilitando a visitação, Vancouver impressiona por sua beleza e modernidade.
Além de Vancouver, você pode escolher entre as seguintes cidades do Canadá: Calgary,
Toronto e Montreal.
Qual dessas cidades é o destino sonho dos seus estudos? Escolheu? Então, clique aqui e
fale com os nossos especialistas! E tem mais, todos os nossos alunos “ganham” consultoria
gratuita com nossos especialistas! A CAEP te ajuda do início ao fim a planejar seu novo
idioma no destino que você sempre sonhou.

O agro movimenta o mundo e a CAEP estará presente nos
principais eventos Agro de 2022, fique por dentro!
A CAEP está presente em 19 países do mundo, por isso está sempre a frente do calendário de eventos agro e atenta a todas
as exigências e novas normas de segurança.

Até o momento, temos eventos Agro confirmados em diversos países, entre eles Estados Unidos, Alemanha e Dubai e para todos
esses destinos a CAEP já tem grupo de embarque confirmado. Vamos saber um pouco mais sobre cada um desses eventos?
A FRUIT LOGÍSTICA, feira líder do mercado mundial de frutas, acontecerá em Berlim, de 05 a 07 de abril de 2022 e apresentará
as novidades de empresas da Alemanha e internacionais relacionadas aos setores alimentícios, de verduras e legumes, frutas,
processamento de alimentos e muito mais! Status? Ainda dá tempo de você embarcar nessa grande experiência agro.
Já EXPO DUBAI reunirá entre 12 e 20 de Fevereiro mais de 190 países em um único local e com estimativa de 25 milhões de
visitantes. Cada um dos palcos terá experiências incríveis: palestras, fóruns de liderança, painéis de discussão, seminários,
exposições ou workshops, entre outros. Status: Grupo fechado! Você já pode reservar sua participação para 2023.
Para quem sonha ir para uma feira americana que reúne gado e rodeio, nós temos o destino ideal: O HOUSTON LIVESTOCK
SHOW AND RODEO! evento acontece em março no Texas e conta com palestras, leilões de compra e venda de gado, concursos
de gado, shows, festas, corrida de suínos e churrasco. Status? Vagas abertas para grupos!
Mas se você preferir saber mais sobre o Agro brasileiro, pode embarcar com destino a MISSÃO RORAIMA! Nessa viagem você
poderá conhecer o estado que é conhecido como a última fronteira agrícola do Brasil, que tem um ótimo potencial produtivo e
terras com um excelente preço.
Estes são apenas alguns destinos Agro que a CAEP, líder de mercado em viagens técnicas, pode te oferecer! Seja qual for a sua
escolha, saiba que os nossos especialistas estão preparados para cuidar de todos os detalhes da sua experiência. Escolha o seu
destino ideal para 2022, clique aqui e converse o time da CAEP Brasil!

A CAEP transforma vidas!
A história deste mês é da Paola Jurca Grígolli, uma ex intercambista CAEP, que hoje trabalha na avaliação de fazenda para
diversas finalidades. Vem conferir o que ela disse sobre a experiência transformadora do intercâmbio!

1- Onde você estagiou (cidade, estado, que cultura) e em que ano, Paola?
Fui trainee na cidade de Valley City, estado de Dakota do Norte, onde fiquei durante todo o
ano de 2011. Desde o início meu objetivo era trabalhar em uma fazenda de grãos e, mesmo
sabendo que o processo era um pouco mais complexo, consegui! Na fazenda trabalhei com
soja, milho, trigo, alfafa e pecuária (black angus).
2- Qual era a sua expectativa antes de ir?
No segundo ano de faculdade iniciei meu estágio em máquinas e mecanização agrícola e
escolhi trabalhar com grandes culturas, mais especificamente com integração
lavoura-pecuária. No último ano do curso de agronomia, surgiu a oportunidade de ir para os
Estados Unidos e trabalhar em uma propriedade que mesclava todas as áreas que eu mais
tinha afinidade, não perdi tempo!
Queria colocar em prática tudo o que tinha visto na Universidade e, ao mesmo tempo,
aprender sobre as tecnologias dos americanos, o modo que eles trabalhavam, a cultura local,
aperfeiçoar meu inglês, turistar.... Enfim, sair um ano do meu país para uma verdadeira
imersão no desconhecido. Eu fui sabendo que esta “aventura” poderia abrir muitas portas no
mercado de trabalho. E consegui ir além da minha percepção como estudante, consegui!!
3- Qual o impacto que a CAEP impulsionou de melhora na sua vida? E onde trabalha hoje?
Quando voltei dos Estados Unidos sabia que eu não era mais a mesma menina que tinha deixado o Brasil. Muitas coisas mudaram
dentro de mim. Após retomar meu último semestre na faculdade, consegui uma vaga de garçonete em um bom restaurante na
cidade (Ilha Solteira). Isso foi algo que aprendi com os americanos, em outras palavras, mesmo tendo um bom padrão de vida,
eles trabalham e estudam, não têm tempo ocioso. Foi também no restaurante, que através de uma colega da zootecnia, conheci
a Scot Consultoria e que estava com vagas abertas para estágiarios, com possibilidade de contratação. Finalizando o curso e
antes mesmo da gradução, consegui a vaga. Tempos depois, descobri que o critério de desempate foi a minha fluência em inglês.
Entrei para a equipe da Scot em 2012, onde permaneci com eles até 2019. E logo depois, abri a minha própria empresa: a Lobema
Avaliações e Perícias Rurais. Junto a isso, também contribuo na administração da propriedade rural da família, onde temos cana,
grãos e pecuária.
4 - Como você resume a sua experiência do Intercâmbio Agrícola?
Participar do CAEP foi a melhor decisão como estudante. Desde o primeiro contato, até meu retorno ao Brasil tive todo respaldo
necessário. A equipe do programa estava sempre antenada com o que estava acontecendo, se eu estava conseguindo me
adaptar e como estava indo minha rotina. Além disso, a família que me recebeu estava sempre atenta às minhas necessidades e
a minha seguraça, seja no trabalho ou quando saía de folga.
5 - Meu maior desafio, com certeza, foi com o idioma, e uma grande difilcudade foi trabalhar em campo com temperaturas tão
baixas (neve/nevasca). Embora eu tenha estudado inglês desde pequena, senti que não seria fácil.
Algumas vezes pensei em desistir, pois meu chefe não me entendia e eu não conseguia dizer o que queria, mas eu queria muito
estar ali! A meu pedido, fui para uma fazenda onde só teria eu de trainee, sem brasileiros, justamente para sair da minha zona de
conforto, praticar a língua e viver o famoso American Way of life. Por apenas três meses tive outro companheiro de trabalho, mas
era alemão e mais uma vez surgiu o problema da comunicação, mas conseguimos! Hoje, eu e meu ex-patrão norte americano
ainda mantemos contato e isso me deixa muito feliz!
Você também achou inspiradora a história de vida e transformação da Paola? Você pode continuar a ler entrevista na integra no
blog da CAEP, clique aqui! E se desejar viver a sua própria história de transformação, entre em contato com o time de
especialistas CAEP, será um prazer viabilizar seus sonhos também.

2022, um ano para retomar os sonhos e fazer a diferença!
Nossa missão aqui na CAEP é trabalhar para realizar sonhos e transformar vidas. Em 2022 temos muitos planos para colocar em
prática: temos embarques confirmados de intercâmbios de estudo e agrícola, viagens técnicas para destinos diversos, novos
programas serão lançados e muitas novidades estão sendo preparadas para você que é do Agro e sonha em realizar uma
experiência conosco.
Enquanto estamos trabalhando para que tudo isso aconteça, você pode conferir todos nos nossos posts do mês de janeiro:
falamos sobre Holanda, intercâmbio de estudo, eventos Agro, perspectivas para 2022 e muito mais!
Clique aqui e aproveite para nos seguir nas nossas redes sociais.
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