
No ano passado, a promoção que atende a pedidos de crianças pobres teve 29 mil cartas atendidas

Uma boneca
“Meu sonho é ganhar uma 

Barbie que tem cachorrinho. Mi-
nha mãe é separada do meu pai. 
Ela é faxineira. Eu tenho 8 anos. 
Quero ganhar este presente que 
nunca ganhei. Sofri muito com 
a morte do meu padrinho, antes 

de morrer ele 
me prometeu 
este presente e 

agora eu que-
ro realizar 
este sonho. 
Faz isso por 
mim, Papai 

Noel.”

Personagens  
Ben 10

“Tenho cin-
co anos e gosto 
de brincar com 
meus irmãos, 
mas nosso pá-
tio é pequeno 
e não podemos 
jogar bola. Temos 
que brincar com os 
brinquedos quebra-
dos que achamos. Nossos pais 
não têm condições de comprar 
os brinquedos que vemos na 
TV. Adoro os personagens do 
Ben 10 e queria ganhar a cole-

Motinho elétrica
“Como vai, Papai Noel? Es-

tou ótima. Te peço uma mo-
tinho elétrica! Gosto de ir ao 
mercado com minha vó, mas 
ela não pode me carregar no 
colo, pois sou gordinha e ela 
é deficiente. Eu indo de mo-
tinho fica mais fácil. Ficaria 
muito feliz se o senhor reali-
zasse meu sonho e aliviar mi-
nha vozinha. Beijo, Papai Noel. 
Q u e es- te ano que 

chegar seja 
melhor do 
que qual-
quer outro.”

Piscina
“Tenho 10 anos, meu so-

nho é ganhar uma piscina de 
1 mil litros. Nunca tive pisci-
na, quando eu nasci já estava 
com câncer e minha mãe so-
freu muito. Fiquei internada 
no hospital até os seis anos e 
raspei minha cabeça. Quando 
saí não pude aproveitar o ve-
rão porque não podia andar 
no sol. Só minha mãe cuidou 
de mim. Quando eu pude to-
mar banho no verão, tinha 
que tomar no balde ou de 
mangueira, sou muito pobre.”

Bicicleta
“Querido Papai Noel. 

Eu tenho 10 anos, gostaria 
muito de ganhar uma bicicle-
ta, por favor. Eu sonho com 
uma bicicleta nova, andando 
na rua com a bicicleta e com 
meus amigos passando para 
ver, e o meu pai virando a 
volta na quadra.”“Tenho 10 anos e estou na 

3ª série. Sou comportado e 
adoro ver televisão e jogar bo-
la. Meu querido velhinho, gos-
taria muito que o senhor me 
desse uma barraca para eu 
poder brincar com meus ir-
mãos de escoteiro, porque nós 
adoramos isso. Pegamos o len-
çol da nossa mãe para brincar. 
Para nós três vai ser o melhor 
Natal da nossa vida com uma 

Sandália e 
camiseta

“Tenho 10 anos e gostaria 
de ganhar uma sandália nú-
mero 34/35. Sonho com a mi-

nha sandália nova, eu 
nunca ganhei nada, 
pode ser que neste 
ano eu ganhe. Não 
sei se é porque sou 
arteiro e o senhor 

não gosta de crian-
ça assim. Será que o 
senhor também daria 

uma camiseta azul tamanho 
M? Sou um pouco gordinho.”

Material 
escolar

“ Te n h o 
nove anos e 
queria ganhar 
o material escolar do próxi-
mo ano. Uma mochila nova, 
dois cadernos grandes, ca-
netinhas, lápis de cor e cera, 
estojo, cola, tesoura, borracha 
e apontador. Se não for pedir 
muito eu também gostaria de 
um brinquedo, um boneco 
da Liga da Justiça, o John, que 
é o meu favorito.”

Videogame
“Tenho 12 anos. Tenho um 

irmão de 11 anos e outro de 
quatro. Nosso sonho é ter um 
videogame. Meu pai queria 
fazer as crianças mais felizes, 
ano passado ele conseguiu 
uma roupa de Papai Noel e 
comprou um saco de balas 
para dar para as crianças da 
rua. Ele não tem 

condições de 
compr a r  a 
roupa nem o 
videogame, o 
dinheiro mal 
dá para pagar 
as contas.”

Chinelo
“Gostaria de ganhar um 

par de chinelos da Hello 
Kitty, pois estou sem chi-
nelo (números 23 e 24). É 
a primeira vez que te es-
crevo. Gostaria de realizar 
este sonho que é ganhar 
um presente do 
Papai Noel. 
Tenho três 
anos.”
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