Dia de compras
Era sábado e como quase todos os sábados a família da Renata faz as compras mais
importantes da semana.
Além dos vegetais frescos e da fruta da época era o dia em que se compravam os
ovos, a carne, o peixe, o queijo e até a mercearia.
Renata, que tem o sonho de ser bailarina e aproveita todos os momentos para ensaiar uns passos de dança, acompanhava os seus pais na realização das compras e claro
que rodopiava no meio das lojas, corria e saltava junto às bancas do mercado e aproveitava para fazer todas as perguntas que durante a semana não conseguia fazer aos pais
sempre ocupados com os afazeres profissionais.
Às vezes Renata sentia-se sozinha e por isso inventava personagens imaginários
com os quais falava ao mesmo tempo que ora dava beijos às suas bonecas, ora lhe dava
uma valente sova!
Teresa, a mãe de Renata, ocupava-se tanto com os casos problemáticos a nível social que lhe surgiam diariamente no seu gabinete de assistente social, que não raras
vezes chegava a casa sem paciência para brincar com a filha e deixava-a horas diante
da TV ou do computador.
Renata era por tudo isto e quem sabe por feitio próprio uma menina refilona, mas
que quando lhe davam atenção mais parecia um docinho. Renata tinha um gosto especial pela dança, a música ou a ginástica e adorava participar nas actividades de bricolage do pai.
Este sábado era um sábado especial!
Henrique, depois de se aperceber do elevado valor da fatura elétrica, resolveu finalmente meter mãos à obra para poupar energia.
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Por isso a ida ao mercado foi mais rápida e depois de passar na charcutaria, a família
Parente foi a uma loja que Renata não conhecia – a Drogaria Estrela – o que sendo uma
novidade deixou Renata entusiasmada.
Ao entrar Renata ficou deslumbrada com os móveis, com balanças que usavam pesos de metal, com frascos com pó de muitas cores, com fitas e redes e com mata-moscas de plástico, como o que viu na casa da sua avó.
O pai perguntou ao senhor Orlando se tinha fita para calafetar portas e janelas e a
pequena quis logo saber para o que servia essa fita. Henrique disse-lhe que era para
evitar fugas de calor no inverno e entrada de calor no verão o que reduziria o consumo
do aquecimento central e do ar condicionado, mas Renata já estava a imaginar colar a
fita adesiva na boca da sua boneca Dora para esta se calar!
Ao entrarem na loja dos electrodoméstico Renata viu a professora Justina e correu
para ela dando-lhe um beijo.
E, pouco depois, quando o pai estava a escolher um frigorífico novo, Renata lembrou-se da última lição da escola e disse ao pai para ver a etiqueta com muitas cores.
A professora Justina, que estava por perto, segredou a Renata que se chama etiqueta
energética e se deve comprar o modelo A+++.
Ao perceber que o pai e a mãe tinham escolhido um frigorífico modelo A+++, Renata
disse:
- Boa, pai! Esse é o melhor!
Entretanto Renata viu Ventoinhas ao fundo da loja a levantar-lhe o dedo polegar e
ficou radiante.
Ventoinhas tinha andado toda a manhã próximo de Renata e dos pais, mas esta só o
viu na loja de electrodomésticos.
Renata estava contente com o novo frigorífico e ainda ficou mais contente quando
o pai disse que iria comprar uma nova máquina de lavar roupa. Nesse momento não
resistiu em fazer uma pirueta no ar e quase caía.
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Ventoinhas percebeu que era importante ajudar a sua amiga e por isso apareceu
dizendo à família que além de comprarem novos electrodomésticos mais económicos
tinham que:
•

Carregar a máquina da roupa em vez de lavarem duas ou três peças de cada vez

•

Fazer manutenção ao ar condicionado

•

Limpar regularmente os filtros de escoamento de água da máquina da loiça e da
roupa

•

Utilizar economizadores de água nas torneiras e chuveiros

•

Desligar as luzes da cozinha depois da refeição

•

e muitas outras coisas que todos ouviram atentamente.

Renata que já tinha dito ao pai ter um amigo chamado Ventoinhas, pôde finalmente
provar que este existia e era verdadeiro.
- Estás a ver pai, é o meu amigo Ventoinhas!
Foi um sábado fantástico para Renata!
- FIM -
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