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    Era uma vEz, num rEino igual a EssEs dE conto-dE-fadas, uma princEsinha tão 
pEquEna, mas tão pEquEna quE cabia na palma da mão dE sua mãE. 
aurora chupEtica morava num castElo, no valE dE chuktinum, pErto da finlândia E 
da tErra do papai noEl, a quEm Ela conhEcia pEssoalmEntE.



    Ela Era uma garotinha muito amada por 
todos no rEino E muitas pEssoas vinham dE 
longE para vEr a pEquEna princEsinha.  por 
sEr assim tão pEquEna, aurora chupEtica 
prEcisava dE muitos cuidados. 

    sEu quartinho rEal Era do tamanho dE 
uma caixa dE sapatos E ficava na mEsinha 
ao lado da cama da rainha. 
    sEus brinquEdos Eram do tamanho dE 
um botão E bastava uma colhErzinha dE 
suco dE laranja para EnchEr o copo quE Era 
sErvido à princEsinha. 



    agora aurora ia fazEr sEtE anos E já Estava na idadE dE tEr um Espaço só sEu.  
o rEi, Então, convocou os mElhorEs artEsãos para construir a mais linda casa dE 
bonEcas do mundo.  não havEria dE faltar nada.  
    sEriam fabricados os móvEis, instrumEntos musicais, objEtos dE dEcoração, 
quadros, cortinas, tapEtEs E até um computador, quE sEria mEnor quE um 
chiclEtE, tudo uma réplica pErfEita do quE ExistE no mundo.

    da alEmanha, vEio o sEnhor frankfurt 
para construir a casa. do japão vEio o 
sr. nakamura para criar o fantástico 
computador.  da Índia, viria o sEnhor mani 
kumar para cuidar das cortinas E tapEtEs. 
    na hora dE EscolhEr o marcEnEiro quE faria todos 
os móvEis, a rainha mandou chamar um famoso 
marcEnEiro quE morava na finlândia, mas quE tinha 
vindo dE muito, muito longE...



    assim quE chEgou, pEtEr, o marcEnEiro, contagiou todo mundo com a sua 
alEgria E conquistou um lugar EspEcial no coração dE chupEtica, quE não mais 
saiu do sEu lado.  Ela gostava dE ouvir as histórias quE o marcEnEiro pEtEr 
contava sobrE a sua tErra natal, o brasil.

    ElE falava sobrE sua infância jogando futEbol com os amigos, as férias no 
sÍtio do vô anibal E na casa da praia.  falou dE lindas cachoEiras E da mata 
atlântica, do pantanal E sEus bichos.  contou as lEndas do saci-pErErê, mula-sEm-
cabEça E do boitatá.  contou histórias dos Índios dE sua tErra E tudo o quE sabia 
sobrE a amazônia.  falou sobrE fEsta junina, o carnaval do rio E da bahia.



    o tEmpo foi passando E, EntrE uma história E outra, tudo ficou pronto para 
comEmorar o anivErsário da princEsa.  aurora chupEtica não podia acrEditar na 
bElEza dE sEu pEquEno palácio E agradEcEu aos sEus pais E a aquElEs quE haviam 
criado o sEu prEsEntE. 

    mas, junto a toda aquEla alEgria, havia também uma gota dE tristEza.  os 
artEsõEs quE haviam trabalhado para a construção do sEu palácio iriam voltar 
às suas casas E isso incluÍa sEu mElhor amigo, o marcEnEiro pEtEr. 



    dE tanto falar do brasil, uma saudadE imEnsa tomou conta do coração do 
marcEnEiro E ElE dEcidiu visitar o sEu paÍs.  foi aÍ quE o rEi tEvE uma grandE idéia!  
iriam todos juntos com o pEtEr para vEr dE pErto aquElEs lugarEs dos quais ElE 
tanto falava. 

    para quEm vivE pErto do pólo nortE, vEr uma praia dE arEia branquinha 
banhada pElo mar azul, conhEcEr nossas matas, cachoEiras E nossas cidadEs, 
é uma avEntura incrÍvEl! 



    quisEram conhEcEr tudo o quE o pEtEr contava Em suas histórias E muito 
mais.  assistiram à capoEira, jogo dE futEbol, shows E foram a shoppings E 
rEstaurantEs.  Essa foto foi tirada quando ElEs visitaram ouro-prEto.

a familia rEal gostou 
tanto dEssa viagEm quE, 

dEssE dia Em diantE, o 
brasil passou a fazEr 

partE dE suas vidas 
E, sEmprE quE podEm, 
ElEs pEgam um avião, 

atravEssam o ocEano E 
vêm aprovEitar tudo

 o quE o brasil 
tEm dE bom.  



    como nós, ElEs adoram o nosso quErido brasil dE muitas corEs.  um lugar 
Encantado ondE todo mundo vEm sE Encontrar: artistas famosos, jogadorEs dE 
futEbol, músicos, médicos, marcEnEiros, papais E mamãEs, crianças fElizEs E até 
rEis, rainhas E princEsas bEm pEquEninas.


