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Nuncafoi
tãofácil
realizar
umsonho
Campanha publicitária vai distribuir
ummilhão de prêmios aos visitantes

ESTADOSUNIDOS

OPÇÃO–Escolhidos–aleatoriamente, nomeiodamultidão–podemganharumencontrocomseupersonagemfavorito CINDERELA–Todomundoquer sersorteadoparapassarumanoitenasuítedaprincesa

ORLANDO

Como a atriz Scarlett Johans-
son, você pode ser aCinderela.
Como o jogador de futebol Da-
vid Beckham, você pode vestir
a roupa do Príncipe Phillip e
acordar com um beijo a Bela
Adormecida.Comoodacanto-
raBeyoncé, o País dasMaravi-
lhas é tambémo seu destino. A
campanha publicitária diz tu-
do: neste ano, a Walt Disney
Worldrealizaummilhãodeso-
nhos.Osseus,osdascelebrida-
des, os de todos os visitantes.
Vestida de princesa, com

umatiaradediamantescotada
em US$ 325 mil, Scarlett Jo-
hansson posa para a badalada
fotógrafa Annie Leibovitz. Be-
ckhamcapricha no figurino e é
clicado em cima de um cavalo
branco lutando com um dra-
gão. Beyoncé faz pose de Alice
durante o passeio dentro de
uma xícara de chá gigante. Os
três novos personagens entra-
ram oficialmente para os con-
tos de fadas em janeiro, quan-
doacelebração foioficializada.
“A campanha fala sobre a

imaginaçãoe os sonhos que es-
tão dentro de todos nós”, co-
menta o presidente do Walt
Disney World, Jay Rasulo. O
desafio do grupo é cumprir es-
ses sonhos todos até o fim des-
te ano.

MOMENTOSMÁGICOS
Os sonhos que a Disney realiza
são variados. Os visitantes po-
dem ganhar um sorvete, um
button desenhado exclusiva-
mente para a promoção ou um
fast pass, o passe para entrar
em todas as atrações sem pe-
gar fila. Outros prêmios são
simbólicos, como participar
dos desfiles em qualquer um
dos parques, aprender os gol-

pes dosPiratas doCaribeou ter
um encontro especial com os
personagens favoritos. Essas
experiências ganharam o no-
me deMagicalMoments.
Um sistema de computador

sorteia quem participará dos
momentos mágicos. A escolha
é aleatória e qualquer um pode
ser surpreendido com um pre-
sente exclusivo. O computa-
dor, por exemplo, pode selecio-
naraquelequeentrarnamonta-
nha-russa Everest, no Animal
Kingdom, às 15 horas, e sentar
nosegundocarrinho,nasegun-
da fila, no banco da direita. No
fim do passeio, o “esquadrão
dos sonhos” já está à espera do
ganhador para comemorar o
prêmio. Nesse clima, é inevitá-
vel passar o dia torcendo para
receber um presente!
O sonho máximo de qual-

quer visitante é, sem dúvida,
dormir na suíte da Cinderela,
no Magic Kingdom. Construí-
da no último andar do castelo,
em estilo francês do século 17,
mascomastecnologiasdosécu-
lo 21, o quarto tem até DVD e
jacuzzi. O convidado sorteado
pode levar outras cinco pes-
soas para realizar esse desejo.
Cinderela recebe a família com
umjantare,depois, todosassis-
tem,da janeladasuíte, ao show
de fogos no fim do dia.
Mas a noite no imponente

castelo e outros sonhos cobiça-
dos,comoaviagemparaconhe-
cer os parques da Disney nos
Estados Unidos, na França, no
Japão e em Hong Kong, só po-
demserrealizadosparavisitan-
tes dos Estados Unidos, Ingla-
terra, Canadá eMéxico.
Aos convidados de outros

países, como o Brasil, que im-
põem restrições tributárias a
prêmios recebidos no exterior,
restam os sonhos simbólicos –
ou os que custam, no máximo,
US$ 25 (R$ 50, valor livre de
tributação).
Nesses casos, valem bro-

ches e chaveiros, o desfile nos
parques,oencontrocomperso-
nagens, um sorvete, as orelhas
doMickey... ● CAMILAANAUATE

Restrições
tributárias no
Brasil permitem só
desejos simbólicos
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