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Muitas pessoas so-
nham em passar um tempo
fora do país. Alguns querem
viajar, conhecer novos lu-
gares, novas culturas. Ou-
tros gostariam de estudar
em uma universidade no
exterior ou fazer um curso
para aprimorar o inglês. E
tem também aqueles que
gostariam de trabalhar, vo-
luntariar ou fazer um pro-
grama de intercâmbio.

Em Julho de 2014, na
tentativa de aprender inglês
de vez, a itatibense
Mariana Baptistella Vedo-
vello, decidiu deixar Itatiba
para se aventurar nos Esta-
dos Unidos como Au Pair.
O programa de Au Pair te
permite estudar e trabalhar
pelo período de um ano,
podendo ser estendido por
mais um ano. É uma das al-
ternativas mais em conta
para viver a tão sonhada
experiência no exterior e fi-
car imerso na cultura ame-
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ricana. Como Au Pair, você
é responsável por cuidar das
crianças de uma família em
troca de moradia, alimenta-
ção, um salário semanal e
uma bolsa de estudos.

“Durante o programa
de Au Pair, eu morei por
dois anos em uma cidade-
zinha perto de Boston,
Massachusetts. Foram um
dos melhores anos da mi-
nha vida! Eu cuidei de três
crianças e a minha família
era maravilhosa. Pude co-

nhecer 25 estados america-
nos, fui para o México,
Canadá e ainda fiz um cru-
zeiro para Bahamas. Fiz cur-
sos de inglês, a prova do TO-
EFL e no fim do programa,
apliquei e fui aceita na Facul-
dade Estadual da Carolina
do Norte. Ali se iniciava um
novo capítulo na minha
vida”, relatou Mariana.

Mariana se formou
como bióloga na PUC-
Campinas e fez mestrado
em Recursos Naturais nos

Estados Unidos, onde mora
atualmente. Ela conta que
para entrar nas faculdades
americanas, não existe ves-
tibular como no Brasil.

O processo é total-
mente diferente e é feito
através de um “application”,
onde o candidato é avalia-
do como um todo. Toda sua
experiência é levada em
consideração: pessoal, aca-
dêmica e profissional.

Levando em conside-
ração as dificuldades que
encontrou no decorrer des-
ses processos, Mariana de-
cidiu abrir uma empresa
para ajudar brasileiros que
querem iniciar sua jornada
do exterior.

A YES! VISA CON-

SULTORIA oferece servi-
ços de assessoria para a
obtenção de vistos america-
nos de estudante, turismo e
Au Pair e também faz pro-
cessos de mudanças de sta-
tus e de Green Card por pa-

rentesco.
Além de ajudar com

toda a documentação do
governo, a empresa YES!

VISA também oferece ser-
viços de assessoria perso-
nalizados para au pairs, ca-
regivers e estudantes. No
caso de estudantes, a em-
presa ajuda na elaboração
de um “application” compe-
titivo, na procura por facul-
dades, elaboração de currí-
culo e outras necessidades.
“Eu já estive lá e sei exata-

mente como é iniciar esse
processo. Ficamos perdi-
dos com tantas informa-
ções ou não sabemos inter-
pretar por conta do inglês.

“A YES! VISA ofere-
ce um serviço de extrema
qualidade para fazer com
que os sonhos de nossos
clientes se tornem realida-
de. Eu quero que todos que
venham até nós, também
possam ter uma experiên-
cia inesquecível”, declarou
Mariana.
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