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FADE IN.  
 
CENA 1. MANSÃO LIVING. QUARTO DE LAERTE. INT/MANHÃ  
 

 
 

LEGENDA: RIO GRANDE DO SUL, PORTO ALEGRE  
 
EUNICE ENTRA NO QUARTO DE LAERTE. LAERTE DEITADO NA CAMA EM           
SONO PROFUNDO. EUNICE VAI ATÉ LAERTE. EUNICE MEXE NELE.  
 

EUNICE - Laerte… Vamos meu bem, acorde! Já são quase onze horas,            
dormiu demais.  
 

TEMPO. EUNICE ESTRANHA.  
 

EUNICE - Laerte? Vamos, acordar? (T) Laerte, por favor, acorda! (TENSA)           
Laerte, chega de brincadeiras, acorde de uma vez.  
 

SONOPLASTIA: INSTRUMENTAL (TENSO). EUNICE SEM SABER O QUE        
FAZER, ENTRA EM DESESPERO. EUNICE VAI ATÉ A PORTA.  
 

EUNICE (GRITA) - LUCIANA!!! FRANCISCO!!!  
 

FRANCISCO E LUCIANA CHEGAM AGITADOS.  
 

FRANCISCO - O que aconteceu?  
 
LUCIANA - Por que os gritos? 
 
EUNICE (TENSA) - O Laerte… Ele não quer acordar. Eu chamo, chamo e ele              
não mostra reação nenhuma. (T) Eu tô com medo.  
 

LUCIANA SE APROXIMA DE LAERTE E PEGA EM SUA MÃO.  
 
FRANCISCO - Calma Eunice! Sem desespero!  
 
LUCIANA - A mão dele tá gelada, tá muito gelada. Quase não tem             
respiração.  
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FRANCISCO - Vamos levar ele ao hospital. 
 
EUNICE - Cuidado com ele!  
 

FRANCISCO PEGANDO LAERTE COM CUIDADO. LEANDRO APARECE SEM        
ENTENDER NADA.  
 

LEANDRO - O que aconteceu mamãe?  
 
EUNICE - Foi seu irmão que teve um mal estar, mas ele vai ficar bem.  
 
LEANDRO - Ele não vai morrer, né?  
 
EUNICE - Claro que não meu amor, ele não vai.  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 2. HOSPITAL. RECEPÇÃO. INT/MANHÃ  
 
SONOPLASTIA: OFF. MÉDICO CONVERSA COM EUNICE E FRANCISCO.        
EUNICE AFLITA E FRANCISCO TENTANDO CONSOLAR.  
 

MÉDICO - Foi o que eu suspeitei. Ele ingeriu uma grande quantidade de             
remédios.  
 
EUNICE - Remédios? Mas ele não toma nenhum tipo de medicamento. 
 
MÉDICO - Se ele não toma, começou a tomar e faz pouco tempo. Porém,              
fizemos ele vomitar todos e ele tá fora de perigo, mas tem que manter              
repouso.  
 
EUNICE - Graças á Deus! (T) Obrigado por tudo, doutor.  
 

O MÉDICO SAI.  
 

FRANCISCO - Que coisa, hein?  
 
EUNICE - Será que o Laerte tentou se matar? Por quê?  
 

CLOSE EM EUNICE PREOCUPADA. FADE OUT.  
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CENA 3. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE VÍDEO. INT/NOITE  
 
MARIANA E NAOMI ASSISTEM TELEVISÃO TENSAS. NAOMI DESLIGA A         
TELEVISÃO.  
 

NAOMI (TENSA) - Meu Deus! Como isso foi acontecer?  
 
MARIANA - Quando Violeta souber disso…  
 

VIOLETA APARECE DE OUTRO CÔMODO.  
 

VIOLETA - Quando eu souber de que? Do que as duas tão falando?  
 
NAOMI - Eu achei que cê tinha saído, mãe.  
 
VIOLETA - Eu sair, mas já voltei. Agora não muda de assunto. O que é que                
eu tenho que saber?  
 
MARIANA - Violeta, senta. (T) Eu não sei como posso dizer isso.  
 
VIOLETA - Fala de uma vez que eu já tô ficando nervosa.  
 
NAOMI - Tudo bem. (T) O Laerte… Ele foi assassinado agora a pouco.  
 

SONOPLASTIA: INSTRUMENTAL (SUSPENSE). CLOSE EM VIOLETA      
SURPREENDIDA.  
 

VIOLETA - Assassinado?  
 
NAOMI - Sim!  
 
MARIANA - Tá dando no jornal e tudo. O prédio mesmo tá aparecendo na              
televisão. 
 
VIOLETA - Meu pai eterno! (T) Como que isso foi acontecer? Quem?  
 
NAOMI - Ninguém sabe. Parece que o assassino é anônimo.  
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MARIANA - É e logo, logo cê vai ter que dar explicação pra impressa. Afinal               
de contas, aconteceu no seu prédio e você era noiva do Laerte.  
 
VIOLETA - Eu sei disso… Meu Deus, que coisa horrível.  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 4. APARTAMENTO DE RÔMULO. SALA DE ESTAR. INT/NOITE  
 
RÔMULO CHOCADO AO ASSISTIR TELEVISÃO. VICENTE SE APROXIMA,        
RÔMULO DESLIGA A TELEVISÃO RAPIDAMENTE.  
 

VICENTE - Por que cê desligou? Eu ia vim assistir contigo.  
 
RÔMULO - Eu tenho que te contar uma coisa.  
 
VICENTE - O que é que tá acontecendo? Fala, Rômulo! O que tá havendo?  
 
RÔMULO - Foi com o Laerte.  
 
VICENTE (TENSO) - O que aconteceu com o Laerte?  
 
RÔMULO - O Laerte morreu.  
 
VICENTE (ALTO) - (COMEÇA A CHORAR) Isso não é verdade. Ele não            
pode ter morrido.  
 
RÔMULO - Ele foi assassinado.  
 
VICENTE - Não, não, não… O meu Laerte não pode ter morrido. Eu, eu, eu               
vou lá, eu ter que ver, eu quero ver ele.  
 
RÔMULO - Agora não adianta cê ir lá. O corpo do Laerte parece que já foi                
levado, também tá uma bagunça. Você agora só ia atrapalhar.  
 
VICENTE - Eu preciso ver ele, eu quero ver o Laerte. (T) Será que você não                
consegue entender?  
 

RÔMULO SEGURA VICENTE E O ABRAÇA. SONOPLASTIA: INSTRUMENTAL        
(TRISTE). 
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RÔMULO - Calma, você vai poder se despedir dele amanhã. Não adianta            
fazer mais nada.  
 
VICENTE - Por que ele foi morrer agora? Ele não podia, não podia morrer.              
(CHORO MAIS FORTE) Laerte, não… Não, meu amor.  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 5. EXT/NOITE  
 
SONOPLASTIA SEGUE. PLANOS GERAIS DO RIO DE JANEIRO. TRANSIÇÃO         
DA NOITE PARA O DIA.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 6. APARTAMENTO DE LEANDRO E LAERTE. SALA DE ESTAR.          
INT/MANHÃ  
 
SONOPLASTIA: CESSA. A CAM ABRE EM LEANDRO OLHANDO UM PORTA          
RETRATO DELE E DE LAERTE.  
 

LEANDRO - Por que as coisas tinham que ser tão difíceis? Eu não queria              
que tudo tivesse terminado assim.  
 

LEANDRO CHORA. TEMPO. DANIEL APARECE DE CUECA DE UM DOS          
CÔMODOS. DANIEL VESTE UMA CAMISA.  
 

DANIEL - Eu quero te agradecer por ter me aceitado ficar aqui. Valeu             
mesmo.  
 
LEANDRO (FRIO) - É bom deixar os aliados por perto.  
 
DANIEL - Eu sinto muito pela morte do seu irmão.  
 
LEANDRO - Não sinta! Isso ia acontecer um dia ou outro. A vida que a gente                
levava não era nenhum pouco satisfatória.  
 
DANIEL - Depois do enterro, o que tu vai fazer? Vai embora?  
 
LEANDRO - Ainda não. O Laerte queria o dinheiro dessa família… Ele não             
conseguiu, ele conseguiu o ódio e a raiva dessa família. A nossa história não              
acabou aqui.  
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DANIEL - Tá querendo dizer que vai continuar com o plano do Laerte?  
 
LEANDRO - Isso! Eu vou continuar nessa família, eu vou entrar pra essa             
família. Eles vão me pagar, eu vou destruir eles, vou colocar uns contra os              
outros. (ALTO) Eu vou descobrir quem matou Laerte! (T) (TOM NORMAL) Eu            
vou arrastar essa família pra inferno… Eu vou ser o gêmeo que meu irmão              
sempre quis que eu fosse.  
 

CLOSE EM LEANDRO. CORTA PARA/  
 
CENA 7. CEMITÉRIO. EXT/TARDE  
 
SONOPLASTIA: ADAGIO IN G MINOR (ALBINONI). O CAIXÃO É LEVADO.          
ALGUMAS PESSOAS O SEGUEM. LEANDRO SEGURA UMA DAS ALÇAS.         
CLOSES ALTERNADOS ENTRE AS PESSOAS DO LOCAL, INCLUINDO,        
VIOLETA, NAOMI, ROGÉRIO, RÔMULO, BRENDA, CASSIANO, ELISA E        
ARTHUR. CORTE DESCONTÍNUO. LEANDRO JOGA ALGUMAS FLORES NO        
CAIXÃO. LEANDRO CHORA. O CAIXÃO É ENTERRADO. ALGUMAS PESSOAS         
SENTIDAS.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 8. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/TARDE  
 
VIOLETA ABRE A PORTA DA RUA. ELA ENTRA JUNTO COM ROGÉRIO E            
NAOMI. VIOLETA FECHA A PORTA.  
 

VIOLETA - Finalmente chegamos.  
 
NAOMI - Eu fiquei com pena do Leandro. Sozinho no mundo.  
 
ROGÉRIO - Eles não têm família?  
 
NAOMI - Parece que não tio, Leandro me falou que era só os dois no mundo.                
Leandro era muito apegado ao Laerte.  
 
VIOLETA - Eu sinto pelo Leandro, mas não sinto pela morte do Laerte.             
Aquele infeliz teve o que mereceu. Entrou na nossa família e destruiu tudo.  
 
NAOMI - Afinal, quem matou Laerte?  
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CORTA PARA/ 
 
CENA 9. APARTAMENTO DE CASSIANO. QUARTO DE CASSIANO. INT/TARDE 
 
CASSIANO E BRENDA CONVERSAM.  
 

BRENDA - Agora que estamos sozinhos, a gente vai ter que conversar sobre             
ontem.  
 
CASSIANO - Brenda, eu/  
 
BRENDA (CORTA) - Nem adianta fugir do assunto, eu quero saber. Foi você             
que matou o Laerte?  
 

CORTA IMEDIATAMENTE PARA/  
 
CENA 10. APARTAMENTO DE ELISA E ARTHUR. SALA DE ESTAR. INT/TARDE  
 
A CAM ABRE EM ARTHUR.  
 

ARTHUR - É claro que não!  
 
ELISA - Eu sei que não, Arthur. Agora se a polícia começar a investigar mais               
sobre esse assunto, vai apontar a Violeta como a principal suspeita.  
 
ARTHUR - Você tá certa, né? Tá cheia de evidências. (T) Não sei como esse               
delegado novo trabalha. Ele veio de São Paulo, tá aqui pra resolver um             
esquema de tráfico que tá ocorrendo na Barra e acabaram dando esse caso             
pra ele.  
 
ELISA - Quem é esse delegado?  
 

CORTA IMEDIATAMENTE PARA/  
 
CENA 11. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/TARDE  
 
A CAM ABRE EM MURILO.  
 

MURILO - Prazer, delegado federal, Murilo!  
 
VIOLETA - Muito prazer, delegado!  
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NAOMI - Você não é muito novo pra ser delegado não?  
 
MURILO - E você lembra a minha mulher… Helena.  
 
NAOMI (SORRI) - Eu acho que sou mais bonita.  
 
VIOLETA - Naomi, por favor!  
 
MURILO - Dona Violeta, eu fiquei agora responsável pelo assassinato do tal            
Laerte. Por isso, eu preciso de um depoimento de todos dessa casa. Eu sei              
que o Laerte passava a maior parte do tempo aqui e eu preciso de mais               
informações.  
 
VIOLETA - Tudo bem! 
 

CORTA PARA/  
 
CENA 12. APARTAMENTO DE CASSIANO. QUARTO DE CASSIANO.        
INT/TARDE 

 
CONTINUAÇÃO IMEDIATA DA CENA 9 - CASSIANO E BRENDA CONTINUAM          
FRENTE A FRENTE.  
 

CASSIANO - Eu jamais mataria alguém.  
 
BRENDA - Eu não sei mais. Você mandou mensagem dizendo que ia acertar             
as contas com o Laerte, aí depois ele aparece morto. É muita coincidência.  
 
CASSIANO - Eu sei… Mas eu não matei ele.  
 
BRENDA - O que é que você foi fazer no apartamento dos gêmeos?  
 

CORTA PARA/ 
 

CENA 13 (FLASHBACK). APARTAMENTO DE LAERTE E LEANDRO. PORTA.         
EXT/NOITE  
 
 CASSIANO TOCA A CAMPAINHA E BATE NA PORTA.  
 

CASSIANO (OFF) - Depois que ele foi desmascarado, eu resolvi enfrentar           
ele, enfrentar por tudo que ele te fez. (T) Eu bati várias vezes, toquei a               
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campainha e ninguém atendeu. Fiquei esperando uns sete ou oito minutos e            
nada.  
 

FIM DO FLASHBACK. CORTA PARA/  
 
CENA 14. APARTAMENTO DE CASSIANO. QUARTO DE CASSIANO. INT/NOITE  
 
BRENDA SENTA NA CAMA E CASSIANO SENTA AO SEU LADO. TEMPO.  
 

BRENDA - Eu acredito em você. Sei que não mataria ninguém. (T) Mas eu              
não queria que você se envolvesse nisso, eu que tinha que resolver as             
contas com ele, era um problema meu.  
 
CASSIANO - Eu também me senti atacado e ofendido quando ele tentou te             
matar. Eu não queria que nenhum mal acontecesse com você.  
 
BRENDA - Eu que fiquei com medo por você. Aquele homem era muito             
perigoso.  
 
CASSIANO - Agora ele não vai fazer mais nada com a gente. Ele tá morto,               
ele não vai mais chegar perto de você. 
 
BRENDA - Ainda não acabou. A polícia vai tá no nosso pé, no meu pé.               
Quando vazar que ele tentou me matar, eu vou virar uma das principais             
suspeitas.  
 
CASSIANO - Você não tem que se preocupar com isso agora. Você e eu não               
matamos aquele infeliz e é isso que importa.  
 

CASSIANO E BRENDA SE ABRAÇAM.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 15. CEMITÉRIO. EXT/TARDE  
 
SONOPLASTIA: ADAGIO IN G MINOR (ALBINONI). TEMPO NUBLADO.        
VICENTE DE LONGE, ANDA PELO CEMITÉRIO COM ALGUMAS ROSAS         
BRANCAS. A CAM VAI SE APROXIMANDO DELE. CLOSE EM VICENTE          
COMPLETAMENTE ARRASADO. LÁGRIMAS CAEM DO SEU ROSTO, UMA        
ROUPA BATIDA, CABELO BAGUNÇADO. CORTE DESCONTÍNUO. VICENTE       
CHEGA NO TÚMULO DE LAERTE. ELE SE APROXIMA ATÉ A LÁPIDE DE            
LAERTE. A CAM FOCA EM SEUS OLHOS DE TRISTEZA, CORTA PARA SUA            
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BOCA QUERENDO FALAR ALGO. AS LÁGRIMAS CONTINUAM CAINDO.        
VICENTE SOLTA AS ROSAS BRANCAS E PERCEBE QUE SEUS ESPINHOS O           
MACHUCARAM. POUCO SANGUE NAS MÃOS. COMEÇA A CHOVER. VICENTE         
ESFREGA SUAS MÃOS NA LÁPIDE DE LAERTE. VICENTE MOLHADO 
 

VICENTE (CHORANDO) - Eu te amo… Eu nunca achei que houvesse           
alguém como você, alguém que pudesse despertar todos esses meus          
sentimentos. (T) Eu queria poder sentir você mais uma vez, queria poder            
ouvir sua voz… Laerte! 
 

VICENTE TIRA SUA CAMISA E DEITA EM CIMA DO TÚMULO DE LAERTE.            
VICENTE CONTINUA CHORANDO. A CAM VAI SE DISTANCIANDO.  
 
SONOPLASTIA: OFF.  FADE OUT. CORTA PARA/  
 
FADE IN.  
 
CENA 16. APARTAMENTO DE RÔMULO. SALA DE ESTAR. INT/TARDE  
 
DANIEL ARRUMANDO UMA MALA. RÔMULO DESCE DAS ESCADAS. RÔMULO         
SE APROXIMANDO.  
 

RÔMULO - Vai viajar?  
 
DANIEL - Não! Eu vou mudar, já que você adora esfregar na minha cara que               
esse apartamento foi você que comprou, decidi mudar.  
 
RÔMULO - E vai pra onde?  
 
DANIEL - Um amigo meu me convidou pra passar uns tempos com ele. O              
cara tá meio sozinho, resolvi aceitar.  
 
RÔMULO - Amigo, sei… Mas aqui, cê não viu o Vicente por aí não?  
 
DANIEL - Eu não sei do viadinho. Falando nisso, vai poder aproveitar o             
apartamento com o baitola que você quer tanto pegar.  
 
RÔMULO - Eu não admito que você fale assim do Vicente, Daniel.  
 
DANIEL - Ih, tô saindo. Viu o novo delegado? Ele é a sua cara, até achei que                 
tu tinha virado homem.  
 

 
 

VIDAS IDÊNTICAS (3ª TEMP.) MEGAPRO 2019 



VIDAS IDÊNTICAS (3ª TEMP.) MEGAPRO 2019 
 

 
RÔMULO - Já me falaram que ele se parece comigo. (T) Já que você tava de                
saída, pode ir.  
 
DANIEL - Já quer se ver longe de mim?  
 
RÔMULO - Sai!  
 

DANIEL PEGA SUAS MALAS, VAI ATÉ A PORTA DA RUA E ABRE.  
 

DANIEL - A gente se vê.  
 

DANIEL SAI E RÔMULO FECHA A PORTA. RÔMULO ANDA PELA SALA. A            
CAMPAINHA TOCA.  
 

RÔMULO - Daniel, olha que saco, o que cê ainda quer?  
 

RÔMULO VAI ATÉ A PORTA DA RUA E ABRE. UM SENHOR SURGE COM             
VICENTE DESMAIADO E MOLHADO. 
 

RÔMULO (CHOCADO) - Vicente?? O que aconteceu?  
 
SENHOR (EXPLICANDO) - Eu tava lá no cemitério, vi esse rapaz jogado,            
tentei ajudar e trazer de volta. Acabei mexendo no celular dele e vi que ele               
mora aqui. Ele acabou desmaiando, acho melhor levar em um médico.  
 
RÔMULO - Muito obrigado. (APONTANDO PRO SOFÁ) Vamos colocar ele          
ali.  
 
SENHOR - Certo!  
 

RÔMULO E O SENHOR AJUDAM A COLOCAR VICENTE NO SOFÁ. ELES           
COLOCAM. CLOSE EM RÔMULO PREOCUPADO.  
 
CORTA PARA/ 
 
CENA 17. DELEGACIA. SALA DO DELEGADO. INT/TARDE  
 
MURILO BASTANTE CONCENTRADO, OLHA ALGUMAS COISAS NO       
COMPUTADOR. UM POLICIAL ENTRA COM ARTHUR. MURILO LEVANTA.  
 

POLICIAL - Doutor, esse aqui é o Arthur. Ele detetive.  
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MURILO - Prazer, Arthur.  
 

ARTHUR E MURILO SE CUMPRIMENTAM.  
 

ARTHUR - Prazer, Murilo! Eu trabalho como detetive particular, às vezes           
ajudo a polícia e tô disposto a ajudar neste caso.  
 
MURILO (SATISFEITO) - Muito bem, muito bem! Eu tô precisando de um            
auxílio mesmo. Tô meio sem entender alguns pontos. (T) Eu convoquei           
algumas pessoas para depor sobre a vítima.  
 
ARTHUR - Realmente eles terão muito o que falar.  
 
MURILO - Como assim?  
 
ARTHUR - A Violeta foi noiva do Laerte, eles terminaram o relacionamento            
no dia do assassinato.  
 

CLIMA TENSO.  
 

MURILO (CONTENTE) - Rapaz, rapaz! Isso ajuda e muito.  
 
POLICIAL - Isso tornaria essa tal de Violeta como principal suspeita, seu            
delegado.  
 
MURILO - Não dá pra tirar nenhuma conclusão, preciso pegar os           
depoimentos. Porém, isso é uma baita informação. (T) Afinal, por que eles            
terminaram?  
 
POLICIAL (POR CIMA) - Ora doutor Murilo… O cara deve ter arranjado outra             
mulher… Esse caso é traição. Relacionamento assim sempre acaba em          
tragédia. 
 
ARTHUR - Não foi outra mulher. Murilo, eles terminaram porque a Violeta            
descobriu que o Laerte tava tendo um caso com o filho dela, Vicente.  
 

CLOSES ALTERNADOS.  
 

POLICIAL - IIIIH, RAPAZ! A parada é mais quente que eu pensava, menino.  
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MURILO - Policial, contenha-se! Muito bem, mais uma vez essa história dá            
uma reviravolta. (T) Arthur, me conta mais, a sua ajuda tá sendo fundamental             
nesse caso.  
 

CLOSE EM ARTHUR.  CORTA PARA/  
 
CENA 18. APARTAMENTO DE RÔMULO. QUARTO DE RÔMULO. INT/TARDE  
 
SONOPLASTIA: DIGITAIS (ISABELLA TAVIANI). RÔMULO TIRA A CALÇA DE          
VICENTE, PEGA UMA TOALHA E SECA VICENTE PELO SEU CORPO TODO.           
CLOSE EM VICENTE DESACORDADO. CLOSE NA MÃO DE RÔMULO,         
PASSANDO A TOALHA PELO CORPO DE VICENTE. RÔMULO PEGA A MÃO DE            
VICENTE E PASSA EM SEU ROSTO. RÔMULO SOLTA A MÃO E SECA OS             
CABELOS DE VICENTE. RÔMULO PEGA A TOALHA E JOGA EM UMA CADEIRA.            
ELE SE LEVANTA, TENSO E OLHA PARA O ESPELHO.  
 

RÔMULO - Como posso amar alguém e esse alguém não saber do meu             
amor?  

 
CLOSE EM VICENTE. SONOPLASTIA: OFF. CORTE DESCONTÍNUO. MÉDICO        
CONVERSA COM RÔMULO.  
 

RÔMULO (PREOCUPADO) - Ele tá muito mal?  
 
MÉDICO - Precisa de bastante repouso. Tá com uma gripe forte e muita             
febre. Compre os remédios que eu te indiquei, se ele piorar leve para um              
hospital.  
 
RÔMULO - Piorar? Ah não doutor. 
 
MÉDICO - Tem grandes chances.  
 

NAOMI ENTRA PREOCUPADA.  
 

NAOMI - Oi Rômulo, oi doutor.  
 

NAOMI E RÔMULO SE ABRAÇAM. ABRAÇO DESFEITO. NAOMI OLHA PARA          
VICENTE.  
 

NAOMI - Como ele tá? Cê me ligou bastante aflito, vim mais rápida que eu               
pude.  
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RÔMULO - Tá mal, ainda mais depois da merda que ele foi fazer, foi quase               
suicídio.  
 
MÉDICO - Eu já terminei meu trabalho aqui, se ele piorar, é melhor levá-lo              
para um hospital.  
 
RÔMULO - Tudo bem!  
 
MÉDICO - Tenham uma boa tarde!  
 

O MÉDICO SAI.  
 

NAOMI - O que foi que ele fez?  
 
RÔMULO - Ele foi até o cemitério e ficou lá, ficou lá jogado no túmulo do                
Laerte. Ele foi encontrado desmaiado e eu tive que ajudar quando chegou            
aqui. Eu jamais deixaria ele assim, vou cuidar dele até ele melhorar.  
 
NAOMI - O Vicente não merece toda essa dedicação e esse amor que você              
tá dando pra ele.  
 
RÔMULO - Que culpa ele tem daquele infeliz do Laerte ter cruzado o             
caminho dele? Nenhuma! Eu também não tenho culpa de ter me apaixonado            
pelo Vicente. Eu só não quero ver ele assim.  
 
NAOMI - Você tá certo!  
 

CLOSE EM VICENTE. FALA DE ELISA ENTRA EM OFF.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 19. APARTAMENTO DE ELISA E ARTHUR. SALA DE ESTAR. INT/TARDE  
 
ELISA E ARTHUR DISCUTEM.  
 

ELISA (OFF) - Você o quê?  
 
ARTHUR - Menti pra polícia que eu não iria.  
 
ELISA - Você praticamente entregou a Violeta como a principal suspeita, ela            
é nossa amiga.  
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ARTHUR - Você acha que eu não sei disso? É claro que eu sei, mas eu não                 
poderia mentir. Tem outra coisa, a polícia ia saber desse envolvimento do            
Laerte com a Violeta de qualquer jeito. Ela também não ia esconder esse             
fato.  
 
ELISA - Eu sei disso, mas você deveria ter deixado que a Violeta explicasse.  
 
ARTHUR - E se a Violeta não explicasse?  
 
ELISA - Ela nunca ia mentir pra polícia. A Violeta é uma mulher honrada, é               
uma das melhores pessoas que a gente conheceu nessa vida. O erro dela foi              
ter conhecido esse desgraçado que arrastou ela e a família pro inferno.  
 
ARTHUR - Tem muita coisa em jogo, Elisa. Ninguém sabe quem matou esse             
infeliz e quais os motivos. Violeta pode muito bem ter assassinado ele, como             
uma forma de vingança.  
 
ELISA - Nunca mais fala isso, Arthur. Se tem uma coisa que a Violeta não é,                
é assassina.  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 20. EXT/TARDE  
 
PLANOS GERAIS. TRANSIÇÃO DA TARDE PARA A NOITE.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 21. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/NOITE  
 
NAOMI APARECE E SENTA NO SOFÁ. NELA, PREOCUPADA. VIOLETA         
APARECE E OBSERVA NAOMI.  
 

VIOLETA - Nem vi a hora que você saiu.  
 
NAOMI - Tive que sair rápido, nem deu tempo de avisar. Desculpa.  
 
VIOLETA - Não, tudo bem, mas… Onde cê foi?  
 
NAOMI - Eu fui no apartamento do Rômulo. 
 
VIOLETA - Vocês reataram?  
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NAOMI - Não, mãe! Nós não reatamos, mas continuamos amigos. Eu fui lá             
ver como tava o Vicente, ele tá doente, muito doente.  
 
VIOLETA - Esse assunto não me interessa.  
 
NAOMI - É o seu filho, meu irmão.  
 
VIOLETA - Que filho? Do que cê tá falando?  
 
NAOMI - Tô falando do Vicente, do seu filho. Sangue do nosso sangue, que              
até ontem vivia nessa casa, mesmo aprontando e tudo mais.  
 
VIOLETA - Eu já te falei e vou repetir. Eu não tenho filho, a minha única filha                 
é você. Não sei quem é Vicente, não me interessa os problemas desse             
rapaz.  
 
NAOMI (ALTO) - Chega, mãe! Pelo amor de Deus, para com isso! Para com              
essa briga ridícula que só vai trazer mais dor. O Laerte já morreu e essas               
mágoas tem que morrer e ficar no passado junto com ele.  
 
VIOLETA - Assim como o Vicente morreu pra mim. Eu não quero saber             
desse rapaz, eu não quero o nome dele sendo pronunciado dentro dessa            
casa, eu quero que ele se dane e desapareça.  
 
NAOMI - Eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso de você. Logo de               
você, a mulher que colocava os filhos em primeiro lugar.  
 
VIOLETA - Talvez esse tenha sido o meu maior erro. (T) Não ter me              
colocado na frente dos filhos.  
 

CLOSES ALTERNADOS. VIOLETA SAI. NAOMI DECEPCIONADA. A CAMPAINHA        
TOCA.  
 

NAOMI - Quem será?  
 

NAOMI VAI ATÉ A PORTA DA RUA E ABRE. LEANDRO SURGE.  
 

NAOMI - Leandro?  
 
LEANDRO - Oi… Desculpa aparecer assim, ainda mais sem avisar. 
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NAOMI - Tudo bem, você é bem-vindo aqui. Quer entrar?  
 
LEANDRO - Não, não, não. Eu queria te chamar pra sair, pra gente             
conversar. Eu tô precisando conversar com alguém, com uma amiga.  
 

NAOMI SORRI. CORTA PARA/  
 
CENA 22. APARTAMENTO DE VIOLETA. QUARTO DE MARIANA. INT/NOITE  
 
VIOLETA ENTRA NO QUARTO DISCRETAMENTE, VÊ ALGUMAS ANOTAÇÕES        
EM UNS PAPÉIS EM CIMA DA CAMA E ESTRANHA. MARIANA APARECE E SE             
SURPREENDE.  
 

MARIANA (TENSA) - Violeta? O que aconteceu?  
 
VIOLETA - Eu vim te chamar pra jantar, mas cê não me escutou.  
 
MARIANA - Desculpa… Eu não devo ter escutado. (RECOLHE AS          
ANOTAÇÕES DA CAMA)  
 
VIOLETA - O que são esses papéis?  
 
MARIANA - Você leu?  
 
VIOLETA - Não… Eu não leio coisas que não são minhas.  
 
MARIANA - São besteiras, passatempos, nada que poderá interessar         
alguém.  
 
VIOLETA - Você vem?  
 
MARIANA - Eu tô meio cansada, acho que vou ficar por aqui mesmo.  
 
VIOLETA - Tudo bem. (VIOLETA VAI ATÉ A PORTA E VOLTA) Minha            
querida, qualquer coisa ou qualquer tipo de problema que você tiver fala            
comigo, nós somos amigas e tô aqui pra te ajudar no que for.  
 
MARIANA - Eu sei disso, Violeta. Você sempre me apoiou, foi como uma             
mãe pra mim.  
 

MARIANA E VIOLETA SE ABRAÇAM.  
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CORTA PARA/  
 
CENA 23. GOMEZ-63. BAR. INT/NOITE  
 
SENTADOS EM CADEIRAS, LEANDRO E NAOMI CONVERSAM. ELES TOMAM         
DRINKS.  
 

NAOMI - Eu sei como cê deve tá se sentindo.  
 
LEANDRO - Sabe?  
 
NAOMI - Sei. Há alguns anos eu perdi meu pai, foi assassinado também. A              
polícia investigou por anos, mas nunca descobriu se quer uma pista. (T) Eu             
achei que cê ia querer ficar afastado, me surpreendeu cê ter me procurado. 
 
LEANDRO - Eu pensei me afastar, me isolar e até ir embora. Isso não ia me                
fazer bem, o Laerte não ia querer me ver assim. (PEGA NA MÃO DE NAOMI)               
E você sempre se mostrou uma grande amiga, eu gosto de estar ao seu lado.  
 
NAOMI - Pode contar comigo, eu quero te ajudar a superar isso tudo. Eu              
gosto de tá com você também. (SORRI)  
 

CLOSES ALTERNADOS. CORTA PARA/  
 
CENA 24. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE JANTAR. INT/NOITE  
 
ROGÉRIO E VIOLETA JANTAM SENTADOS Á MESA.  
 

VIOLETA - Eu achei a Mariana bastante estranha.  
 
ROGÉRIO - Estranha como?  
 
VIOLETA - Não sei te explicar… Parecia que ela tava escondendo alguma            
coisa, sabe? 
 
ROGÉRIO - Que tipo de coisa seria?  
 
VIOLETA - Ai é que tá, eu não sei o que é, mas ela parecia insegura com                 
algo. Eu preciso descobrir o que é.  
 
ROGÉRIO - Acho que deve ser problema com a carreira dela, essas            
movimentações no prédio tá mexendo com todo mundo.  
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VIOLETA - Pode ser isso também.  
 
ROGÉRIO - Ainda tem o depoimento que a gente vai ter que dá.  
 
VIOLETA - Não consigo esquecer disso.  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 25. APARTAMENTO DE CASSIANO. QUARTO DE CASSIANO. INT/NOITE  
 
BRENDA SE OLHA NO ESPELHO, PREOCUPADA. CASSIANO APENAS DE         
CUECA, DEITADO NA CAMA. ELE OBSERVA BRENDA.  
 

CASSIANO - Tá pensando no depoimento de amanhã?  
 
BRENDA - Também. Eu tô focada em outra coisa mais séria.  
 
CASSIANO - Em que Brenda?  
 
BRENDA - No assassino ou assassina do Laerte. Pode tá livre por aí ou              
preste a fugir.  
 
CASSIANO - Deixa esse assunto pra polícia.  
 
BRENDA - A polícia no caso é lerda. Eu tô preocupada sim e se por acaso o                 
Laerte foi só a primeira vítima? 
 
CASSIANO - Como assim?  
 
BRENDA - Eu tô querendo dizer que pode ter mais vítimas.  
 
CASSIANO - Não viaja meu amor, não viaja. A pessoa que pode ter matado              
esse infeliz, tinha e tem alguma coisa contra ele. 
 
BRENDA - Cassiano, cê acha que a Violeta pode ter matado o Laerte?  
 
CASSIANO - Eu não acredito que ela seja uma assassina, mas ela foi muito              
machucada pelo Laerte, no momento de ódio, as pessoas fazem loucuras.  
 
BRENDA - Eu sei disso, mas espero que essa hipótese não caia na Violeta.  
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CLOSE EM BRENDA. CORTA PARA/  
 
CENA 26. APARTAMENTO DE RÔMULO. QUARTO DE RÔMULO. INT/NOITE  
 
VICENTE, COMPLETAMENTE AGITADO MESMO DESACORDADO, COMEÇA A       
DELIRAR. RÔMULO SAI DO BANHEIRO E TENTA SOCORRER VICENTE.  
 

VICENTE (DELIRANDO) - Laerte, não faz isso! Por favor, não faz! Nós…            
Nós podemos ser felizes juntos, não faz isso.  
 
RÔMULO (PREOCUPADO) - Vicente, calma! Relaxa! Só pode tá delirando!          
(RÔMULO TENTA ESQUENTAR VICENTE COM SEU ABRAÇO) Calma, vai         
ficar tudo bem.  
 
VICENTE - Não deixa fazer nenhum mal.  
 
RÔMULO - Ninguém vai te machucar, eu tô aqui.  
 

CLOSES ALTERNADOS. CORTA PARA/  
 
CENA 27. EXT/NOITE  
 
SONOPLASTIA: DIGITAIS (ISABELLA TAVIANI). TAKES DA CIDADE.        
TRANSIÇÃO DA NOITE PARA O DIA. PESSOAS PASSANDO. PLANOS GERAIS          
DA PRAIA. PANORAMA DO GOMEZ-63.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 28. APARTAMENTO DE VIOLETA. COPA. INT/MANHÃ  
 
SONOPLASTIA: OFF. ELISA, VIOLETA E ROGÉRIO TOMAM CAFÉ DA MANHÃ          
SENTADOS Á MESA. CONVERSAS PARALELAS. NAOMI CHEGA TENSA COM         
UMA REVISTA.  
 

NAOMI (INTERROMPE) - Mãe, gente… Olha isso! (ENTREGA A REVISTA          
PARA VIOLETA)  
 
VIOLETA - O que é isso?  
 
NAOMI - Olha o que tá escrito e depois vai pra página vinte.  
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VIOLETA (CONFUSA) - Página setenta? (LENDO) A novela do Gomez-63.          
(TENSA) QUE PALHAÇADA É ESSA?  
 

VIOLETA ABRE A REVISTA E VAI NA PÁGINA INDICADA. CLOSES          
ALTERNADOS.  
 

VIOLETA (LENDO) - Para quem não sabe, o Gomez-63 vive um momento            
digno de novelas da MEGAPRO. A empresária Violeta Sanchez Rodrigues          
rompeu com seu filho, o baladeiro Vicente Sanchez, pois descobriu que ele            
estava pegando seu noivo que hoje tá morto. Seria uma morte passional?  
 

VIOLETA SE LEVANTA DA CADEIRA TENSA.  
 

VIOLETA - Como que essa revista porca, publica uma coisa dessas?  
 
ELISA - Meu Deus do céu!  
 
NAOMI - Como eles souberam dessa história?  
 
ELISA - Gente… O Arthur, ele trabalha agora como detetive pro delegado,            
ele acabou contando sobre isso. (T) Eu garanto que o Arthur não fez isso.  
 
VIOLETA - O Arthur pode não ter feito isso, mas aquele delegado pode muito              
bem ter soltado essa história para os jornalistas. Justamente com a intenção            
de me colocar como suspeita. Que desgraçado!  
 

CORTA IMEDIATAMENTE PARA/  
 
CENA 29. DELEGACIA. SALA DO DELEGADO. INT/MANHÃ  
 
VIOLETA SENTADA EM UMA DAS CADEIRAS. DELEGADO MURILO APARECE.  
 

MURILO - Olha o que temos aqui… A empresária Violeta. Veio cedo pra             
depor, hein?  
 
VIOLETA - Antes eu quero saber, como o delegado teve a ousadia de             
espalhar a minha história com o Laerte para os jornalistas?  
 
MURILO - Do que a senhora tá falando?  
 
VIOLETA - Não se faça de sonso.  
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MURILO - E a senhora abaixa o tom, abaixa esse tom que tá na minha               
delegacia.  
 
VIOLETA - Pois muito bem… Agora me responda.  
 
MURILO - Eu já disse que eu não sei do que a senhora tá falando.  
 
VIOLETA - Então não viu a internet hoje? Não viu aquela palhaçada exposta             
nos sites sensacionalistas que morrem por meia dúzia de likes? E aquela            
revista de quinta? A pior de todas, a forma como eles abordaram a minha              
vida, não viu?  
 
MURILO - Eu fiquei sabendo, mas eu não espalhei nada senhora. Quem a             
senhora pensa que eu sou? Que tipo de delegado a senhora pensa que tá              
tratando? Eu não ia me rebaixar pra jornalista. Não é desse jeito que eu              
resolvo os crimes, não é assim que eu trabalho.  
 

CLOSES ALTERNADOS.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 30. EXT/MANHÃ  
 
PLANOS GERAIS. TRANSIÇÃO DA MANHÃ PARA TARDE.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 31. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/TARDE  
 
VIOLETA, ELISA E BRENDA CONVERSAM.  
 

VIOLETA - Delegado mais prepotente. Eu tenho certeza que foi ele que            
espalhou essa notícia, ele que forneceu a água pros jornalistas. Ele acha que             
me engana.  
 
ELISA - Tem certeza que foi ele?  
 
VIOLETA - Quem mais poderia ser? Ele soube porque o Arthur contou e eu              
acredito que o Arthur não faria isso.  
 
BRENDA - Tem mais uma pessoa que eu acho que poderia ter entregado             
isso e é essa mesma pessoa que tô desconfiada de ter matado o Laerte.  
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VIOLETA - De quem que cê tá falando?  
 
BRENDA - Bom, é/  
 

FALA DE BRENDA É INTERROMPIDA PELA EMPREGADA QUE ENTRA         
FALANDO.  
 

EMPREGADA - Dona Violeta?  
 
VIOLETA - Sim! O que houve?  
 
EMPREGADA - A dona Mariana, ela mandou avisar que foi viajar e que não              
sabe quando volta.  
 
VIOLETA - Viajar? Mas pra onde?  
 
EMPREGADA - Isso ela não disse. Só mandou te avisar. Eu vi a hora que ela                
saiu correndo, parecia que não queria ser notada.  
 
VIOLETA - Eu não entendi.  
 
BRENDA - Eu sabia!  
 
EMPREGADA - Com licença.  
 

A EMPREGADA SAI. SONOPLASTIA: INSTRUMENTAL (TENSO). 
 

VIOLETA - Eu juro pra vocês que eu tô boiando.  
 
BRENDA - Eu não! (T) O que eu tava querendo dizer, é que a Mariana pode                
muito bem ter espalhado as notícias do seu caso com o Laerte e ainda ter               
assassinado ele.  
 
VIOLETA - Calma aí, Brenda!  
 
ELISA - Que a Mariana é meio doida, a gente sabe. Agora assassina ela não               
é.  
 
VIOLETA - É claro que ela não é. Eu criei essa garota como se fosse a                
minha própria filha, criei junto com meus filhos, dei educação e tudo. Eu             
confio a minha vida nas mãos dela.  
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ELISA - E além do mais, por que ela iria matar o Laerte? 
 
BRENDA - Sei lá, ela podia ter um caso com ele, talvez.  
 
VIOLETA - Não, não, não. Eu não quero pensar nessa possibilidade.  
 
BRENDA - Mas tem que pensar. Ela pode muito bem ser a assassina do              
Laerte, pode muito bem ser sim. Tem outra coisa, qual o motivo dessa             
viagem tão repentina?  
 
VIOLETA - Ela sempre viajou pra participar de festivais, se apresentar em            
teatros.  
 
BRENDA - Sim, claro. Acontece que ela sempre avisava pra você, só que             
dessa vez não foi o que aconteceu.  
 
VIOLETA - Eu não quero que você esteja certa. (T) Eu vou ligar pra ela e vai                 
ver que não é isso. (PEGA O CELULAR)  
 

TEMPO. TENSA, VIOLETA DESLIGA O CELULAR .  
 

ELISA - O que foi?  
 
VIOLETA - Tá dizendo que o número que eu liguei não existe.  
 
BRENDA - Pronto! O que é que eu tô dizendo? A Mariana é suspeita sim. 
 
VIOLETA - Não gente, não! A Mariana não, ela não pode ser. Meu Deus, eu               
não quero cogitar uma hipótese dessas.  
 
BRENDA - Tem mais uma coisa.  
 

CORTA IMEDIATAMENTE PARA/  
 
CENA 32. APARTAMENTO DE VIOLETA. QUARTO DE MARIANA. INT/TARDE  
 
ELISA, BRENDA E VIOLETA REVIRAM O QUARTO DE MARIANA.  
 

VIOLETA - Eu não gosto de fazer isso. Não gosto de revirar o quarto das               
pessoas, ainda mais da Mariana, uma pessoa que eu confio/  
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BRENDA (POR CIMA) - Confiava! Porque depois de todas as evidências           
apresentadas, a Mariana tá longe de ser essa pessoa sem culpa.  
 
ELISA - Será que a gente vai encontrar alguma coisa aqui? Você não tá              
exagerando um pouco Brenda?  
 
BRENDA - Não tô! (T) Quando eu desconfio de uma pessoa, não tem jeito. 
 
VIOLETA - Eu espero que você esteja errada.  
 

ELAS CONTINUAM PROCURANDO. BRENDA ABRE UMAS GAVETAS DA CAMA,         
ELA RETIRA TODOS OS PAPÉIS E VÊ UMAS FOTOS ESCONDIDAS. BRENDA           
CHOCADA AO VER AS FOTOS. VIOLETA E ELISA OBSERVAM BRENDA.  
 

ELISA - O que tu achou?  
 
BRENDA - Olha isso! (ENTREGA AS FOTOS PARA A VIOLETA) 
 

CLOSE EM VIOLETA CHOCADA. NA FOTO, MARIANA AO LADO DE LAERTE,           
LAERTE SEM CAMISA E OS DOIS SE ABRAÇANDO.  
 

VIOLETA - Não pode ser! Meu Deus!  
 
BRENDA - Infelizmente… É!  
 
VIOLETA - Como que a Mariana foi me trair desse jeito? Como que ela foi               
capaz de se envolver com esse homem?  
 
ELISA - É surpreendente a forma como esse canalha envolve as pessoas            
que cruzam em seu caminho. 
 
VIOLETA - Eu acolhi essa menina, eu amei essa garota como se fosse             
minha própria filha. Eu tô cercado de víboras. (T) Que mal eu fiz?  
 
ELISA - Violeta, cê não fez mal nenhum, calma!  
 
VIOLETA - É como se de repente tudo caísse. (T) O que eu vou fazer agora?  
 
BRENDA - O melhor que temos que fazer é entregar essas evidências pra             
polícia. Provavelmente a Mariana ainda não embarcou, quem sabe         
conseguimos parar ela. 
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VIOLETA - Entregar a Mariana pra polícia? Eu não sei… Eu não sei se              
consigo.  
 
BRENDA - Então, cê vai deixar uma possível assassina livre? Porque se não             
pegarem e investigarem a Mariana, o alvo vai ser você.  
 

CLOSES ALTERNADOS. TEMPO.  
 

VIOLETA - Tudo bem, cê tem razão. (T) Eu não posso deixar escapar.  
 

CLOSE EM VIOLETA. CORTA PARA/  
 
CENA 33. EXT/TARDE  
 
PLANOS GERAIS DO RIO DE JANEIRO. VÁRIAS TRANSIÇÕES DE DIA E NOITE.  
 
LEGENDA: ALGUNS DIAS DEPOIS 
 
CORTA PARA/  
 
CENA 34. APARTAMENTO DE RÔMULO. QUARTO DE RÔMULO. INT/MANHÃ  
 
SONOPLASTIA: ADAGIO IN G MINOR (ALBINONI) A CAM PASSA PELO          
AMBIENTE. CLOSE EM VICENTE QUE ABRE OS OLHOS. ABRE         
TRANQUILAMENTE, SEM NENHUM TIPO DE DESCONFORTO. PORÉM,       
ESTRANHA O LOCAL.  
 

VICENTE - Onde é que eu tô?  
 

RÔMULO ENTRA NO QUARTO E SE SURPREENDE COM VICENTE         
ACORDADO. CLOSES ALTERNADOS. AMBOS TROCAM SORRISOS.  
 
CORTA PARA/ 
 
CENA 35. PARQUE. EXT/MANHÃ  
 
SONOPLASTIA: OFF. A CAM MOSTRA O PARQUE. PESSOAS PASSANDO, 
CRIANÇAS CORRENDO, CACHORROS ANDANDO. A CAM SE APROXIMA DE 
NAOMI E LEANDRO ENCOSTADOS EM UMA ÁRVORE CONVERSANDO.  
 

LEANDRO - A sua companhia durante esses dias… Ela me faz bem, muito 
bem.  
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NAOMI - Eu fico feliz em saber que tô te ajudando de alguma forma.  
 
LEANDRO - De todas as formas possíveis. Mas…  
 
NAOMI - Mas?  

 
LEANDRO - Eu me sinto cada vez mais próximo de você. Não sei como 
posso explicar.  
 
NAOMI - Não precisa explicar. Você também me faz bem e eu quero estar 
cada vez mais perto de você, Leandro.  
 
LEANDRO - Eu sempre te considerei, você também foi a primeira pessoa 
que eu conheci aqui.  
 
NAOMI - O que cê tá querendo dizer? (T) Pode dizer!  
 
LEANDRO - (RESPIRA FUNDO) Não tem outra maneira de falar, mas… Eu, 
eu, eu…  
 
NAOMI - Diga Leandro, o que quer que seja eu não vou me afastar ou quem 
sabe, é o que eu quero ouvir também.  
 
LEANDRO - Esse tempo todo perto de você, esse tempo todo me apoiando, 
isso só mostrou o que eu já tava desconfiado. (T) Eu tô completamente 
apaixonado por você, Naomi. Eu não quero mais esconder isso.  
 

CLOSES ALTERNADOS. SONOPLASTIA: APAGA A LUZ (GLORIA GROOVE).  
 

NAOMI - Isso é sério? (T) Não que eu duvide dos seus sentimentos…  
 
LEANDRO - Tudo bem se/  
 
NAOMI (CORTA) - Não precisa dizer mais nada. Não diga, não questione os 
seus sentimentos.  
 

NAOMI PASSA A MÃO NO ROSTO DE LEANDRO. LEANDRO PEGA NA MÃO DE 
NAOMI E BEIJA A SUA MÃO. CLOSES ALTERNADOS. LEANDRO E NAOMI SE 
BEIJAM APAIXONADAMENTE.  A IMAGEM CONGELA EM LEANDRO E NAOMI 
SE BEIJANDO.  
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A IMAGEM CONGELA COMO SE FOSSE UMA FOTO EM UMA CARTEIRA DE            
IDENTIDADE.  
 
OS CRÉDITOS SOBEM AO SOM DE APAGA A LUZ - GLORIA GROOVE 
 

PARTICIPARAM DESTE EPISÓDIO  
 

ELENCO PRINCIPAL  
MARCOS PIGOSSI - LEANDRO/LAERTE 

CHRISTIANE TORLONI - VIOLETA  
FABIO SCALON - VICENTE 
CAMILA QUEIROZ - NAOMI 

GIOVANNA LANCELLOTTI - BRENDA 
BRUNO GISSONI - RÔMULO/MURILO  

CAUÃ REYMOND - CASSIANO 
ERIBERTO LEÃO - ROGÉRIO 
SHERON MENEZES - ELISA 

 
PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS DESTE EPISÓDIO 

CAIO CASTRO - DANIEL 
SOPHIE CHARLOTTE - MARIANA  

 LETÍCIA SPILLER - EUNICE  
EMÍLIO DANTAS - FRANCISCO  

FABÍULA NASCIMENTO - LUCIANA 
RICARDO TOZZI - MÉDICO 

 
MEGAPRO 2019 

 
“TODOS OS NOMES CITADOS E IMAGENS USADAS, SÃO APENAS PARA 

ENTRETENIMENTO FICTÍCIO, SEM NENHUM LUCRO TIRADO EM CIMA DISSO.”  
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