Há sete anos, Marcello Stavale alegra o Natal dos colegas
da Volkswagen Serviços Financeiros e seus familiares.
Confira o bate-papo que tivemos com o nosso Papai Noel!

Qual é a importância do Natal
para o bom velhinho?
O Natal simboliza o nascimento de
Jesus Cristo, a paz e a união da família.
Também é o momento de ajudar as
Ser Papai Noel num país tropical não é
nada fácil: uso roupas de inverno, gorro,
barba e enfrento uma temperatura de

5.

Várias crianças já puxaram a minha
barba, aí eu disfarço. Algumas ficam
bravas quando não recebem o presente
desejado e perguntam as razões. Digo
que acabou no meu estoque ou que um
dos duendes perdeu no caminho. O jeito
é pedir desculpas, né? (risos)

Alguma criança já tentou puxar
sua barba ou ficou brava
porque não ganhou o presente
que pediu?

4.

Pedir ao Papai Noel um brinquedo, uma
bicicleta ou um videogame é simples
e mais do que compreensível. O que
mais me emociona em todos esses
anos é a simplicidade, quando
algumas crianças pedem chocolates e
refrigerantes.

De todos os pedidos, quais os
mais emocionantes até hoje?

3.

25º C a 30º C. Mesmo assim, quando
chega a hora, esqueço o calor. O mais
importante é ver os sorrisos das crianças.
Isso não tem preço.

A temperatura no Polo Norte
é congelante. Como é usar
essas roupas quentes no verão
brasileiro?

2.

Fico contente quando entrego os
presentes às crianças, dou atenção e
carinho. O que mais importa para mim
é o que o Papai Noel representa para elas.
Isso me traz a sensação de amor, paz
e vida nova, o que simboliza o Natal.

Quais as maiores emoções e
sensações de ser Papai Noel?

1.

E
ntre a fabricação de brinquedos
e a leitura de milhares de
cartinhas enviadas pelas
crianças, conseguimos uma entrevista
exclusiva com o Papai Noel da
Volkswagen Serviços Financeiros, que
nas horas vagas é técnico de crédito da
área de operações. Desde 2007, o bemhumorado Marcello Stavale veste a roupa
vermelha, botas pretas, luvas, barba
branca e ajusta o gorro para alegrar os
colegas e familiares que participam
em dezembro do Open House. “Esse
é um dos trabalhos voluntários mais
interessantes que eu já fiz. Ver o sorriso
das crianças me faz muito bem”, diz
o profissional, que nem pensa em
aposentar a fantasia do bom velhinho.

Nesses anos vivi os melhores momentos
da minha vida, mas dois episódios ficaram
marcados. O mais engraçado foi quando
um pai falou: “Papai Noel, explica aos meus
filhos que nesse ano darei só uma bicicleta
para os três, o.k.? Quando as crianças
vieram conversar comigo e me pediram
a bicicleta, olhei para o pai, que estava ao
meu lado, e disse: “O.k.! Darei uma para
cada um!” O pai quis me matar, mas eu
sabia que dava para ele comprar (risos). Já
um fato curioso e frequente é quando as
crianças me dão as chupetas, e depois os
pais as pegam de volta (risos). Q

São sete anos participando
de festas da VWSF. Quais
foram os momentos mais
engraçados e curiosos?

7.

Trabalho em busca da renovação
constante. Curto bastante a vida,
pois acredito que estamos aqui só de
passagem. Para mim, é fundamental
estar sempre de bem com a vida.

Como é a rotina do Papai Noel?

6.

pessoas que precisam de um ombro
amigo e de um abraço.
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