
 
 
(Em Nova Iorque, 2040, os ecossistemas estão em extremo nível de extinção, 
mais de 10 mil espécies extintas, haverá solução?) 

 
- Bem! Outra cidade grande para restabelecer, já foi Lisboa e Tóquio, esta é a 
próxima! (CG) 
 
- Isto está pior do que esperava…(CF) 

 
- Ei, o que fazes aqui? O combustível fóssil está a fazer exércitos para derrubar 
toooodos os combustíveis de girassol, e outros combustíveis que não façam mal ao 
ambiente, cuidado! (M) 

 
- Ei, outro combustível impostor! Vem cá, que vais para as masmorras de petróleo! Se 
não vieres, eu mesmo te mando! (CFS) 
 

 
- Vamos fugir, não aguento isto aqui, é demasiado forte este cheiro, pode ser que 
derreta! (CG) 

 
- Eu vou contigo, mas temos de ter cuidado, pois também lançaram armadilhas de 
carvão mineral pelo chão, apenas detetáveis por combustíveis impostores! (M) 
 
- Chegamos! Uau! Tantas luzes! Isto não é normal, claro… só este posto de gasolina é 
do tamanho da fábrica onde fui criado! (CG) 

 
- Isto ocupou a casa mais conhecida de animais em Nova Iorque, com gatos, cães e 
coelhos! (M) 

 
- Não sei como são tão cruéis… (CG) 

 
- Sabes que há apenas 2 raças de gatos ainda no planeta Terra?? Os persas e os sem 
pelo. Tenho um chamado Pêssego e tivemos de lhe implantar um fígado de ferro, pois 
poucos dos gatos existentes conseguem suportar as ondas radioativas! (M) 
 
- Que tristeza! (CG)  
 
- Chega de perder tempo… vamos tentar derrotá-lo, já derrotei alguns. Acho que este 
é mais forte, mas as vantagens e os meus constituintes conseguem derrotá-lo! (CG) 
 
- Ei! Podemos ajudar, temos uma coisa que o pode derrotar. Bem, pelo menos aos 
soldados! (S1) 

 
- Sim! Temos fogo, os soldados são todos de petróleo, então, se colocarmos fogo, em 
princípios, eles ardem. (H1) 

 
- Miau, miau, miau, miau!! As minhas garras são poderosas, posso ajudar? (Pêssego) 
 

 
- Ora, se não é o meu melhor “amigo”, HAHA! (CF) 

 



- Não estou aqui para piadas, desiste desta cidade e pira-te de uma vez por todas. 
Sabes que vou ser sempre a melhor opção! (CG) 

 
- Certo, não vês a quantidade de animais e espécies em extinção? (M) 

 
- Eu sou muito mais fácil de obter!!! Os humanos irão sempre usar-me, ah…ah!! (CF) 
 
- Não entendes, enquanto tu destróis o ambiente, eu sou uma excelente opção para o 
nosso querido planeta! (CG) 

 
- Quero lá saber dessas balelas… desde que continue a ser rico, está tudo bem, 
falhado! Até porque apenas 15% da população mundial usa combustível de girassol, 
80% ainda usa combustível fóssil… FALHADOS! (CF) 
 
- Tempestade de girassol… (CG) 

 
- Ao ataque, não irás destruir o nosso rei, aqui vão os tsunamis de petróleo! (CFS) 

 
- Eu disse-te, nunca me vais ganhar, aqui vão os granizados de carvão! (CF) 
 
- Ai é? (CG) 

 
- A fauna e a flora estão comigo. Causaste o aquecimento global e tudo de mau neste 
mundo, vais ver, meteste-te com a população errada!! (CG) 
 
- Para não poluir o ar, vamos fazer uma cópula de girassol, pode ser que o ar fique aí 
concentrado! (CG) 

 
- Miau, miau! Boa ideia! (Pêssego) 
 
- Próximo destino: Rio de Janeiro! (CG) 

 
- Miau, miau, miau! Ouvi dizer que há lá um novo inimigo! (Pêssego) 
 
- Nós conseguimos derrotá-lo! (M) 
 
- Aqui vamos nós! (H1 e S1) 

 

 

 

 

CG: combustível de girassol 
CF: combustível fóssil 
M: Miguel 
CFS: combustível fóssil, soldado(s) 
S1: senhora 1 
H1: homem 1 
Pêssego: gato persa laranja 
 


