ALUNO(A): kamily Almeida Santos
ESCOLA: Leôncio Horácio de Almeida
SÉRIE: 4º Ano
CATEGORIA: Carta
CLASSIFICAÇÃO: 1º Lugar

Fazenda Roçado, 01 de agosto de 2014

Senhor Prefeito Mauro Vieira,
Este ano o número de mortes e assassinatos tem aumentado muito.
As pessoas estão vivendo com medo, a polícia prende os criminosos e a
justiça solta. A população está carente, os bandidos estão tomando conta
das grandes e pequenas cidades.
A natureza está poluída, o gás oxigênio que respiramos está
contaminado com todo tipo de poluição, as árvores foram cortadas, os
animais estão desaparecendo do seu habitat, indo para a cidade, onde
acabarão morrendo.
Nós como crianças podemos ajudar na construção de um mundo
melhor, ajudando o coleguinha a ler e escrever, dando lugar às pessoas
mais velhas. Como cidadã, procurar fazer a minha parte nas coisas simples,
lutando por um mundo melhor.
Senhor prefeito, vamos juntos lutar para construir um mundo mais
justo e com igualdade para todos.
Um abraço,
Kamily Almeida Santos

ALUNO(A): Ana Clara Ramalho Santos
ESCOLA: Escola Municipal Érico Sofia Brandão
SÉRIE: 5º Ano
CATEGORIA: Carta
CLASSIFICAÇÃO: 2º Lugar

Feira de Santana, 07 de agosto de 2014

Exmo. Prefeito Mauro Vieira,

Venho através desta carta expressar o quanto desejo e sonho viver
em um mundo cada vez melhor, mas sei que, para que isto aconteça não
basta sonhar, temos que de verdade querer e ir à luta. A união faz a força e
juntos somos fortes, se todos se conscientizarem e com responsabilidade
fazer sua parte, com certeza meu futuro e de outras pessoas será viver em
um mundo justo e melhor.
Temos que de verdade começar a construir o hoje pensando no
amanhã, a lutar por uma educação melhor e de qualidade, por igualdade de
direitos, independente da condição social e da raça.
As pessoas devem preservar a natureza e os animais também. É
muito importante ser solidários com as pessoas mais velhas e mostrar para
eles que só somos pequenos no tamanho, mas somos grandes na vontade
e na força de querer transformar o mundo, afinal, somos a base e a
esperança para construir um mundo melhor.
Sinceros abraços,
Ana Clara Ramalho

ALUNO(A): Taynara Santos de Jesus
ESCOLA: Prédio Escolar José Bispo de Almeida
SÉRIE: 4º Ano
CATEGORIA: Carta
CLASSIFICAÇÃO: 3º Lugar

Fazenda Paraiso, 31 de julho de 2014
Soberano Deus,

Estou escrevendo esta carta para lhe falar como é o mundo em que eu
vivo, pois é tão diferente dos livros da minha imaginação, porque o mundo da
minha imaginação não tem poluição, desigualdade, crime, violência, miséria,
desrespeito, roubo, etc.
Eu sei que sou ainda pequenina e minha mãe me diz que muitas coisas
futuramente eu irei compreender, mas Deus me ajude, eu não aceito viver em
um mundo dessa forma. O Senhor precisa aumentar a fé das pessoas, tocar na
mente dos usuários de drogas, dos ladrões, dos criminosos, etc., pois eu sei
que o Senhor tem poder para que o amanhã seja bem melhor que o hoje.
Deus eu preciso viver em um mundo melhor, cheio de paz, alegria,
para que reine o amor. As pessoas precisam preservar o meio ambiente para
que os nossos filhos respirem um ar mais puro e tenha rios mais limpos, todas
as crianças na escola, dessa forma estaremos vivendo em um mundo melhor.
Deus leia essa carta dessa pequenina que clama por um mundo
melhor e responda resolvendo esses problemas que afetam o mundo.

Te adoro Deus,
Taynara Santos de Jesus
“Vamos promover a paz e não desistir jamais.”

