
O OLEÃO CHEGOU AO BAIRRO 
 

Estava um dia bonito e ensolarado quando o Oleão chegou ao 

Bairro Reciclas na Ilha da Reciclândia.  

    -Quem é aquele? - perguntou o Embalão, com um ar muito 

admirado e surpreendido… 

    -Não sei… Mas… quantos anos é que ele terá? É que parece 

ter só um!!!!!! Ah! Ah! Ah!!!! - respondeu de imediato o Vidrão, com 

ar de gozo. 

Ambos os amigos ficaram sem saber quem poderia ser 

aquele vaidoso que passara por eles todo brilhante e polido no 

seu veículo. 

No dia seguinte, o Oleão apresentou-se ao bairro. Explicou 

que vinha para recolher o óleo usado e que não queria tirar o 

lugar de nenhum deles. Cada um mantinha o seu papel 

fundamental na reciclagem. Entretanto, comentou o que viu a 

caminho da Ilha: nuvens de fumo no céu, muito lixo no chão, as 

margens dos rios imundas e as praias uma verdadeira lixeira.  

O nosso Oleão exclamou, preocupado, mas confiante: 

- Que poluição!! Tantos carros, tanta sujeira! Temos que 

fazer alguma coisa pelo nosso planeta… não podemos desistir! 

O ambiente ficou logo bem mais animado, pensando para si 

“Que bom! Alguém com vontade de me ajudar!”. 

O Oleão fez várias experiências, até que lhe surgiu uma 

ideia brilhante: criar um carro que não fosse prejudicial para o 

ambiente. Começou logo a imaginar que esse carro poderia andar 

a flores já secas, misturado com óleo de girassol e água… 

encantaria os bosques que tinham sido incendiados pelo homem 

com o seu som maravilhoso, espalharia magia e luz cintilante 

proveniente das flores. Para o tornar útil, teria a função de 

recolher o lixo através da sua sugadora mágica. 

Passou horas e horas a idealizar e a construir esse carro. 

Até que… finalmente alcançou o seu sonho. 

    -Ieeeei!!! Consegui!!!  



A partir desse dia, passou a receber o mesmo tratamento 

que todos os habitantes de Reciclas, pois tinha conseguido 

demonstrar que era um contentor bastante inteligente e 

trabalhador.  

Além disso, o planeta ficou maravilhoso, inundado de 

amarelo por causa dos campos de girassóis que foram plantados 

para utilizar como combustível. 
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