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Hello guys, nice to meet you! 

My name is Guilherme, I’m 23 years old
and I’m from São Paulo, Brazil. Currently
I study food engineering at USP
(University of São Paulo), the best
university in South America 
and one of the fifty best universities in
the world (2017). I like to do sports, listen
music and 
read, . I’m going to visit the Czech
Republic next year with the support of
AIESEC to talk with 
you about different cultures and learn
more about your culture together. Brazil
is an amazing 
country, as well as Czech Republic, with a
lot of happiness and diversity of
population where 
everyone respects each other, and this is
why we can live all together in harmony.
So, I hope I 
can transfer this experience to you. Also,
I’m very excited to meet all of you and to
learn more 
about you and your experiences. See you
soon at class! 
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Ahoj všichni, rád vás poznávám! 

Mé jméno je Guilherme, je mi 23 let a
jsem ze São Paulo v Brazílii. v
současnosti studuji potravinové 
inženýsrtví na USP (univerzita v São
Paulo), což je nejlepší univerzita v Jižní
Americe a je mezi 50 
nejlepšími univerzitami na světě (2017).
Rád čtu, sportuji a poslouchám hudbu.
V příštím 
kalendářním roce navštívím Českou
republiku s podporou AIESECu. Brazílie
je úžasná země, stejně 
jako Česká republika. V Brazílii člověk
vidí hodně štěstí a velkou rozmanitost
obyvatelstva. Je to místo 
kde se lidé respektují a to je podle mého
názoru důvod, proč zde můžeme žít
spolu v harmonii. 
Doufám, že budu moct tuto zkušenost ze
své země přinést právě k vám. Velice se
těším, až se s vámi 
setkám a až se dozvím něco více o vás a
vašich zkušenostech. Uvidíme se brzo ve
třídě! 
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