O novo combustível do bairro
1 – Numa manhã Lili e Inês foram passear pelo bairro.
2- Aquele carro largou muito fumo preto.
3- Aquele carro que acabou de sair daquele posto de combustível que abriu há pouco tempo.
4— Vamos falar com o dono da PRIO.
5— Você é o dono da PRIO?
6— Aqui há muita poluição por causa dos fumos dos carros.
7- SIM.
8— Será que há maneira de resolver isto!
9— Amanhã vamos fazer cartazes e pôr cartas nos correios.
10 – Este é último cartaz aqui.
11— Esta é última carta aqui.
12- AJUDEM A PRIO.
13— O que está a acontecer?
14— Não sei.
15— O que está a acontecer aqui?
16— Estamos a ajudar a PRIO porque há muita poluição.
17—Vamos-te ajudar.
18—Muito obrigada!
19—Podemos encontrar-nos no centro do bairro às 14:30?
20- SIM!
21- SIM!
22- Amanhã encontramo-nos.
23- OK. Até amanhã.
24- Nem toda gente apareceu.
25- Não faz mal, já são muitas pessoas.
26— Preciso de ideias.

27—Eu deito muito óleo de cozinha fora. Será que dá para o transformar em combustível?
28— Acho que irá resultar.
29— Boa!
30— Vamos falar com o dono da PRIO.
31— Achas mesmo que vai resultar?
32— Amanhã vou falar com o dono.
33— Até amanhã.
34— Adeus.
35— Há maneira do óleo de cozinha ser transformado em combustível?
36— Vou perguntar às pessoas na empresa.
37— No dia seguinte falaram sobre o assunto.
38—Lili porque ligaste para ter aqui?
39— O dono da PRIO ligou-me, para daqui a pouco irmos ter com ele.
40— Já chegámos!
41— Recebemos a notícia de que vocês conseguiram resolver o problema.
42- Há possibilidade de o óleo de cozinha transformar-se em combustível.
43— Vocês vão ficar conhecidas pelo bairro.
44— Agora este bairro tem o problema resolvido sobre a poluição.
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