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INTRO:
Olá! Bem-vindos ao vigésimo oitavo episódio do audiolivro “Contra o Crime
- O desafio do plástico”, escrito por James Muhando. No episódio anterior,
Yasmine e Alvim descobriram que o ministro do Interior é uma das pessoas
envolvidas na importação de plásticos ilegais para o país. Ou seja, também
deverá estar envolvido no assassinato do pai de Alvim, cujo corpo ainda
não foi encontrado. Entretanto, Yasmine teve uma ideia que os pode ajudar
a encontrar o culpado pela morte de Tiago.
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CENA 1: FORA DAQUI COM ISSO!
ATMO: NO INTERIOR
ATMO: INSIDE ROOM
Estavam a preparar-se para mais uma ação de limpeza. Há dias que
andavam pelo bairro de Songa a apanhar lixo e separando depois o que
podia ser reciclado e o que seria deitado fora.
E o artigo no blogue também estava terminado. Yasmine gostou do título:
"Os Comerciantes de Plástico Ilegal de Songa".
Mas seria boa ideia publicá-lo? O artigo tinha algumas informações
bombásticas. A jovem ficou entusiasmada quando ouviu na rádio que o
Presidente do país também era fã do seu blogue "Plástico Zero". Se isso
fosse verdade, então a sua mensagem iria certamente chegar até ele. Por
isso, o destino estava nas suas mãos. Se o Presidente fosse honesto,
então o vigarista do ministro do Interior seria punido. Mas se ele também
fosse corrupto, eram eles que ficavam em maus lençóis.
"Bem, o que achas Alvim? Avançamos com a publicação ou é demasiado
arriscado?", perguntou Yasmine ao namorado.
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"Acho que é arriscado, mas talvez seja ainda mais arriscado ter esta
informação e não a partilhar. E... sinto que devemos isso ao meu pai",
disse Alvim.
"Tens razão", disse Yasmine. E sem mais demoras publicou o artigo no
blogue e nas redes sociais.
Yasmine e Alvim pegaram nas malas e no equipamento para iniciarem a
atividade de limpeza. Mas quando estavam prestes a sair, a porta abriu-se
com violência.
ATMO: PORTA ABRE
ATMO: DOOR OPENS
Yasmine assustou-se. Já eram represálias? Teria alguém sido enviado
para os prender - ou pior?
Mas era apenas Camilo, o irmão. Estava ofegante: "Yasmine, estás doida?
O que é isto que acabei de ler online? Por favor, diz-me que não publicaste
um artigo a expor aqueles criminosos perigosos no teu blogue!", disse ele,
sem fôlego.
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Yasmine explicou ao irmão que eles sabiam dos riscos, mas que alguém
tinha de fazer alguma coisa.
"Mas que tipo de homem deixa a namorada pôr-se assim em perigo?",
perguntou, com um tom severo.
Camilo estava preocupado com a irmã - mas esqueceu-se que ela era bem
capaz de se defender. "Camilo, sai! Não vou ficar aqui a ouvir-te falar
assim comigo e com o meu namorado! Sai, já!"
Camilo saiu e bateu a porta com tanta força que Alvim achou que as
dobradiças tinham saltado.
MÚSICA/MUSIC
####BREAK####
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INTRO:
Olá! Bem-vindos ao vigésimo nono e penúltimo episódio do audiolivro
“Contra o Crime - O desafio do plástico”, escrito por James Muhando. No
episódio anterior, Camilo confrontou a irmã Yasmine com o artigo que a
jovem publicou no seu blogue e no qual acusa o ministro do Interior do país
de estar envolvido na importação ilegal de plástico. Entretanto, e já no
mercado, Yasmine e Alvim dão início à recolha voluntária de lixo...

CENA 2: A LIMPEZA
ATMO: AMBIENTE CITADINO
ATMO: CITY AMBIANCE

Camilo tinha ido diretamente à loja da mãe para lhe contar o que a irmã
tinha feito. Se o ministro tinha realmente matado o pai de Alvim, porque é
que ela pensou que poderia escapar à publicação de uma história que o
difamava?
Camilo estava a reclamar quando Edilson entrou.
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"Ei, Edilson! Há muito tempo que não nos vemos! Onde tens andado?"
Maria Rosa sempre tinha gostado de Edilson. Era um cliente tão bom.
Edilson pediu um café e lembrou-se que tinha trazido consigo algumas das
chávenas do take-away de Maria Rosa. Tinha-se esquecido de as trazer
antes de viajar. Devolveu-as a Maria Rosa e ela ofereceu-se para as trocar
por um café em vez do dinheiro do depósito.
Pouco depois, um grupo de jovens com as roupas sujas aproximou-se da
loja. Transportavam pás, ancinhos e sacos. Entre eles estavam Yasmine,
Alvim, Rute, Eugénio e Verónica. "Olá, mãe!", disse Yasmine. "Precisamos
de uma pausa na recolha do lixo".
Pediram café a Maria Rosa e discutiram o que poderiam fazer com o
plástico que tinham recolhido. Os pneus velhos podiam ser transformados
em bancos e até mesmo em sapatos para vender. Haviam de ganhar muito
dinheiro. Tudo a partir do desperdício!
"É bem verdade o que dizem: o lixo de uns é o tesouro de outros. Serei,
sem dúvida, um dos vossos primeiros clientes!", disse Edilson.
MÚSICA/MUSIC
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####BREAK####
INTRO:
Olá! Bem-vindos ao trigésimo e último episódio do audiolivro “Contra o
Crime - O desafio do plástico”, escrito por James Muhando. No episódio
anterior, os jovens de Songa começaram uma campanha de recolha
voluntária de lixo no mercado. Depois de verem a quantidade de coisas
que podem ser reaproveitadas, Yasmine e Alvim já pensam em transformar
objetos para depois vender. Entretanto, o artigo de Yasmine sobre a
importação de plástico parece estar a fazer estragos. Vamos ouvir o que
dizem a inspetora Dulce e o ministro do Interior, Rafael Radido…

CENA 3: REPERCUSSÕES

ATMO: DENTRO DO CARRO + TRÁFEGO NO EXTERIOR
ATMO: INSIDE CAR + TRAFFIC OUTSIDE
A limusina atravessou a estrada privada do bairro rico do outro lado de
Songa. Dois homens corpulentos sentaram-se no banco de trás.
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"Então, inspetor Daniel! Estes bloggers têm escrito textos com acusações
graves contra mim. Porque é que ainda não fizeram nada a este respeito?"
"Oh, senhor ministro, não tem de se preocupar. São apenas uns miúdos.
Não tarda nada fartam-se e param de escrever!".
"E aquele homem que tinha escapado - Osvaldo? O que está a fazer em
relação a isso"?
"O Osvaldo é o bode expiatório perfeito", respondeu o inspetor,
calmamente. A ideia era culpá-lo pelo assassinato do pai de Alvim.
"E se o Osvaldo aparecer?" perguntou o ministro.
"Se ele aparecer, prendemo-lo discretamente", respondeu o inspetor.
O ministro explodiu. "Agora temos de encobrir um homicídio! Ordeno-vos
que encontrem esse homem e o matem"!
Exatamente neste momento, algo inesperado aconteceu.
ATMO: JANELA ABRE
ATMO: WINDOW OPENS
O ministro Radido ficou aborrecido.
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"Ei, motorista, o que está a fazer?", barafustou.
O homem no banco da frente virou-se para olhar para o ministro - e Radido
ficou espantado e de boca aberta. Ao lado do seu motorista estava sentado
o Presidente Kalama! O que é que ele estava aqui a fazer?
O Presidente já andava a vigiar o ministro há algum tempo. Tinha recebido
informações de que ele estava envolvido em alguns negócios muito
obscuros, mas não quis acreditar.
Depois encontrou o artigo no blogue de Yasmine e Alvim sobre “Os
Comerciantes de Plástico Ilegal de Songa”, que avançava alguns dados
surpreendentes.
Foi assim que eles montaram uma armadilha ao ministro.
"Ilustre Rafael Ragunga... O meu ministro de maior confiança. Então é o
senhor que tem importado ilegalmente o plástico para o país! Eu não
acreditei quando me disseram. Queria ver com os meus próprios olhos,"
disse o Presidente.
ATMO: CARRO PÁRA
ATMO: CAR STOPS
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O carro parou. O inspetor Daniel tentou abrir a porta, para sair e fugir, mas
a voz do Presidente foi severa.
"Nem pense nisso, inspetor. Está cercado por trinta dos nossos melhores
polícias! Estão os dois presos por assassinato, conspiração para
assassinato e por importarem ilegalmente produtos proibidos"!

MÚSICA/MUSIC

OUTRO (mesma voz do INTRO):
E é assim que chegamos ao fim do audiolivro “O Desafio do Plástico”,
escrito por James Muhando. Uma história narrada por Yolanda Fumo. Se
quiserem ouvir novamente todos os episódios desta história ou as outras
radionovelas da DW África, visitem: www.dw.com/aprenderdeouvido
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