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FADE IN.  
 
CENA 1. BAR. BANCADA. INT/NOITE  

 
LEGENDA: BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS  
 
BAR MOVIMENTADO, PESSOAS PASSANDO. MARIANA ACENDE UM CIGARRO        
E BEBE UM DRINK. ATENDENTE OLHA PARA MARIANA.  
 

MARIANA (BÊBADA) - Que que é? Que foi? Tô pouco gostosa hoje?  
 
ATENDENTE - Não senhora, não é isso. (T) Não é nada!  
 
MARIANA - Então vaza, desgraça!  
 

O ATENDENTE SAI. MARIANA CONTINUA BEBENDO. VOZ DE LAERTE ENTRA          
EM OFF.  
 

LAERTE (OFF) - Eu aprecio a solidão das mulheres. Sempre querem dizer            
alguma coisa.  
 
MARIANA - Mas que caralho! Mas o que/  
 

MARIANA PARA DE FALAR AO VER LAERTE. A CAM REVELA LAERTE           
SORRINDO PARA MARIANA.  
 

LAERTE - Agora tem uma coisa que eu gosto mais do que mulheres             
sozinhas. (T) Gosto de tá sozinho com elas. 
 

MARIANA SORRI TIMIDAMENTE. CLOSE EM LAERTE.  
 
FADE OUT.  
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CENA 2. APARTAMENTO DE RÔMULO. COZINHA. INT/MANHÃ  
 
LEGENDA: DIAS ATUAIS  
 
RÔMULO E VICENTE SENTADOS Á MESA. VICENTE COME COM VONTADE.          
RÔMULO O OBSERVA.  
 

RÔMULO - Vai com calma! Desse jeito vai ficar doente novamente.  
 
VICENTE - Ah foi mal! É que eu acordei com uma fome, parece que eu não                
como, sei lá… Meses! (DÁ RISADA)  
 
RÔMULO - Verdade, você ficou um bom tempo desacordado. (T) Acordava           
por alguns minutos, mas nem sabia o que tava falando e nos últimos dois              
dias não acordou mais. Fiquei preocupado, pensei em te internar.  
 
VICENTE - Ainda bem que não fez isso, eu detesto hospital. Foi muito melhor              
acordar aqui do que em uma cama de hospital.  
 
RÔMULO - Eu imagino que sim.  
 
VICENTE - Eu também tenho que te pedir desculpas.  
 
RÔMULO - Pelo quê?  
 
VICENTE - Eu te tirei do seu conforto, te dei problemas, fiz cê gastar dinheiro               
com remédios. Tudo isso por uma besteira sem tamanha que eu fiz, mas eu              
prometo que vou lhe pagar tudo.  
 
RÔMULO - Ei! (PEGA NA MÃO DE VICENTE) Não precisa me pagar nada, o              
que eu fiz foi por amor, cê não me deve nada e eu jamais te cobraria um                 
centavo que fosse.  
 
VICENTE - Amor?  
 
RÔMULO - É… Amor a sua amizade, eu nunca cobraria isso de um amigo,              
um amigo como você.  
 
VICENTE - Eu não sei como vou poder agradecer por tudo o que fez e faz                
por mim.  
 
RÔMULO - Agradeça não ficando mais na chuva.  
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RÔMULO E VICENTE TROCAM RISADAS. A VOZ DE LEANDRO ENTRA EM OFF.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 3. APARTAMENTO DE LAERTE E LEANDRO. QUARTO DE LEANDRO.          
INT/MANHÃ  
 
A CAM PASSA PELO AMBIENTE.  
 

LEANDRO (OFF) - Daniel, cê fez um ótimo trabalho, melhor do que eu             
pensava. 
 

DANIEL APARECE NA PORTA.  
 

DANIEL - Te falei que eu ia te surpreender, eu te disse. Tu que não colocou                
fé.  

 
A CAM REVELA LEANDRO SENTADO NA CADEIRA E MEXENDO NO          
COMPUTADOR.  
 

LEANDRO - Tá aí, não costumo ter muita fé, mas até que pra você eu coloco                
um pouco.  
 
DANIEL - Mas o que tu vai fazer com isso? Até agora não saquei.  
 
LEANDRO - Não tem o que sacar. Logo, logo você e o país inteiro vai saber.  
 
DANIEL - Qual foi Leandro? Eu te ajudo na parada e tu nem pra me contar.  
 
LEANDRO - O que eu posso contar é que eu vou revelar quem matou o               
Laerte.  
 
DANIEL - E tu acha que vão revelar assim? Tudo bem que eles não sabem               
das câmeras que eu coloquei no apartamento da Violeta, mas nunca que vai             
ter algum tipo de confissão.  
 
LEANDRO - E quem que tá falando de confissão aqui?  
 
DANIEL - Ué… Agora que eu não entendi mesmo. Como tu vai pegar o              
assassino ou assassina do teu irmão sem nenhuma confissão?  
 
LEANDRO - Não preciso de verdades ou de fatos para o que eu tô fazendo.               
Apenas de uma excelente edição.  
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TENSO. CLOSE EM LEANDRO.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 4. APARTAMENTO DE ARTHUR E ELISA. QUARTO DE ARTHUR E           
ELISA. INT/MANHÃ  
 
ELISA DEITADA NA CAMA DOLORIDA. BRENDA AO SEU LADO. ARTHUR          
ENTRA APREENSIVO.  
 

ARTHUR - Ela ainda não melhorou?  
 
BRENDA - Infelizmente não. 
 
ARTHUR - Por que não levou ela pro hospital?  
 
BRENDA - Ela não quis ir até você chegar.  
 
ARTHUR - Pra que essa teimosia, Elisa?  
 
ELISA - Eu queria você ao meu lado. Se acontecesse algo, eu queria você              
perto de mim.  
 
ARTHUR - Não vai acontecer nada, meu amor. Nada com você e nem com              
nosso filho.  
 
ELISA - Nosso filho?  
 
ARTHUR - É, nosso filho! (T) Agora vamos pro hospital, vamo ver o que é               
essa febre.  
 
ELISA - Claro!  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 5. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/MANHÃ  
 
ROGÉRIO E VIOLETA ENTRAM CONVERSANDO.  
 

VIOLETA - Depois cê me lembra daquela história sobre a Dona Eunice.  
 
ROGÉRIO - Verdade! Tava nem na minha cabeça.  
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VIOLETA - Mas é bom, cê/  
 

FALA DE VIOLETA É INTERROMPIDA POR PRESENÇA DE VICENTE. TENSÃO.  
 

ROGÉRIO - Vicente… Que surpresa!  
 
VICENTE - Oi, tio!  
 

TEMPO. CLOSES ALTERNADOS.  
 

ROGÉRIO - Bom, eu vou deixar vocês sozinhos. 
 

ROGÉRIO SAI.  
 

VIOLETA - O que é que você quer?  
 
VICENTE - Eu quero conversar, eu queria ver você.  
 
VIOLETA - Conversar o quê? Eu não te chamei aqui, cê não foi convidado.  
 
VICENTE - Até quando cê vai ficar me tratando assim? 
 
VIOLETA - Assim como?  
 
VICENTE - Como se eu fosse um estranho pra você, como se/  
 
VIOLETA (CORTA) - É o que é pra mim. É um mero estranho que entrou na                
minha casa sem ser convidado. É um estranho na minha vida. Eu não te              
conheço.  
 
VICENTE - Mãe, por favor/  
 
VIOLETA (POR CIMA) - Não me chama de mãe, você perdeu esse direito há              
muito tempo. Eu não sou mais a sua mãe.  
 
VICENTE - Do que é que adianta você ficar nutrindo esse ódio? Faz quase              
um mês que a gente não se fala.  
 
VIOLETA - Pode passar meses, anos, décadas! Eu não tenho intenção           
nenhuma de conversar com você, ter qualquer tipo de relacionamento com           
você.  
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VICENTE (TRISTE) - Eu quase morri mãe.  
 
VIOLETA - Que tivesse morrido. E eu não ia gastar dinheiro com caixão e              
funeral. Enterra em chão de areia qualquer, feito cachorro.  
 
VICENTE (ALTO) - Eu não tô conseguindo compreender você. Toda essa           
raiva, todo esse ódio. Tudo isso por causa do Laerte? Ele já morreu.  
 
VIOLETA (ALTO) - Que ele tivesse vivo! Vivo aqui na nossa frente, isso não              
tem nada haver com ele. Tem haver o fato de cê ter me traído durante               
meses, rindo da minha cara como se eu fosse uma completa idiota. Você me              
machucou.  
 
VICENTE - Eu amava ele, eu já te falei isso. 
 
VIOLETA - O teu amor me machucou, me deixou feridas que jamais serão             
cicatrizadas.  
 
VICENTE - Você não era assim. Você nunca me tratou dessa maneira. Uma             
maneira fria e cruel.  
 
VIOLETA - Quem é você pra falar de crueldade? Quando na verdade, você             
foi cruel comigo. Você manteve um caso com aquele homem mesmo           
sabendo que eu e ele estávamos noivos. Você riu da minha cara, você             
mentiu, você é um mentiroso, é um dissimulado. E ainda por cima vem falar              
de crueldade pra mim? 
 

TEMPO.  
 

VICENTE - Eu só queria uma nova chance… Uma nova chance pra gente se              
entender, sem toda aquela loucura que foi o Laerte.  
 
VIOLETA - Eu não quero me entender com você. (T) Vai embora, vai. Você              
conseguiu estragar meu dia, a sua presença estragou tudo. 
 
VICENTE - Se você quer assim, eu vou embora. Porém, eu não faço questão              
de voltar ou de entender.  
 
VIOLETA - Eu também não faço questão que volte, eu não quero que volte.  
 

CLOSES ALTERNADOS. VICENTE SAI E BATE A PORTA.  
 
CORTA PARA/  
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CENA 6. APARTAMENTO DE VIOLETA. QUARTO DE VICENTE. INT/MANHÃ  
 
SONOPLASTIA: INSTRUMENTAL (TRISTE). VIOLETA ENTRA NO QUARTO E        
COMEÇA A CHORAR. VIOLETA FECHA A PORTA, ELA OBSERVA AS COISAS           
DO QUARTO. PEGA UM PORTA RETRATO QUE TÊM VICENTE QUANDO          
CRIANÇA. ELA PASSA A MÃO NO PORTA RETRATO E ENCOSTA EM SEU            
PEITO. 
 

VICENTE (CRIANÇA/OFF) - Quando eu crescer eu quero ser que nem a            
mamãe.  
 
VIOLETA (OFF) - Igual a mim? Por quê?  
 
VICENTE - Porque você se tornou uma mulher poderosa e eu quero ser             
também. Mas só que na versão homem.  
 
VIOLETA (OFF/RISADA) - O meu amor… Você pode ser quem quiser, pois a             
mamãe te ama e sempre vai te amar.  
 
VICENTE - Eu te amo bem mais e muito mais. Muito maior que o prédio que                
tu quer fazer.  
 

RISADAS EM OFF E LOGO SE ACABAM. VIOLETA JOGA O PORTA RETRATO            
NA PAREDE, COM RAIVA. VIOLETA CONTINUA CHORANDO. VIOLETA DEITA         
NA CAMA E SE DERRAMANDO EM LÁGRIMAS. FALA DE VICENTE ENTRA EM            
OFF.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 7. APARTAMENTO DE RÔMULO. SALA DE ESTAR. INT/MANHÃ  
 
SONOPLASTIA: OFF. VICENTE E RÔMULO CONVERSAM. VICENTE SENTADO        
NA POLTRONA E RÔMULO EM OUTRA POLTRONA.  
 

VICENTE (OFF) - Eu acho que ela nunca vai me perdoar, nunca vai esquecer              
da dor que Laerte deixou.  
 
RÔMULO - Acho que você tem que dar um tempo a mais pra sua mãe. Não é                 
fácil pra ela.  
 
VICENTE - Também não tá sendo fácil pra mim, Rômulo.  
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RÔMULO - Eu sei, não tá sendo fácil pra nenhum de vocês. Mas acredite,              
pra Violeta tá sendo bem mais difícil do que tá sendo pra você.  
 

CLOSE EM VICENTE.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 8. EXT/MANHÃ  
 
SONOPLASTIA: MONEY (CARDI B). TAKES DO RIO DE JANEIRO. PANORAMA          
DO HOSPITAL.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 9. HOSPITAL. RECEPÇÃO. INT/TARDE  
 
SONOPLASTIA: OFF. ARTHUR SENTADO EM UM DOS SOFÁS. BRENDA         
APARECE COM UM COPO DESCARTÁVEL E COM CAFÉ. ENTREGA A ARTHUR.  
 

ARTHUR - Obrigado!  
 
BRENDA - Tenta relaxar um pouco. (SENTA AO LADO DE ARTHUR) O que             
o médico falou?  
 
ARTHUR - Disso que foi uma queda de pressão, mal estar, tudo isso causou              
a febre e juntando com o bônus dela não se cuidar, tá aí o resultado.  
 
BRENDA - Ela não tava tomando os remédios?  
 
ARTHUR - De jeito nenhum. Achava besteira, frescura.  
 
BRENDA - Meu Deus! A Elisa precisa se cuidar mais, não é só pelo filho que                
ela tá esperando e sim por ela mesmo.  
 
ARTHUR - Ela às vezes esquece que é soropositivo. Gente com a aids, o              
cuidado é redobrado. Qualquer febre ou resfriado é motivo suficiente pra           
acabar com a vida da pessoa.  
 
BRENDA - Não fica assim, ela vai ficar bem.  
 
ARTHUR - Sim! Daqui a pouco ela vai pra casa, o meu medo é ela não se                 
cuidar. Brenda, ela precisa se ligar que tem uma doença.  
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CORTA PARA/ 
 
CENA 10. APARTAMENTO DE LAERTE E LEANDRO. QUARTO DE LEANDRO.          
INT/TARDE  
 
LEANDRO MEXE NO COMPUTADOR. ALGUMAS FILMAGENS DO       
APARTAMENTO DE VIOLETA NA TELA. CLOSE NO OLHOS DE LEANDRO          
OBSERVANDO TUDO.  
 

LEANDRO - Agora é só fazer aquela edição de áudio… E logo temos um              
vídeo fake e uma assassina na cadeia.  
 

LEANDRO SORRI.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 11. APARTAMENTO DE VIOLETA. COZINHA. INT/TARDE  
 
ROGÉRIO E NAOMI CONVERSAM SENTADOS Á MESA.  
 

ROGÉRIO - Você e o Leandro?  
 
NAOMI - Sim, tio! Eu não sei como falar, mas desde o momento que eu vi                
ele, eu me apaixonei, só não tinha coragem de assumir.  
 
ROGÉRIO - Sua mãe não vai gostar nada disso.  
 
NAOMI - E acha que eu não sei? Tô vendo até um melhor momento pra               
poder conversar com ela.  
 
ROGÉRIO - Não hoje, por favor!  
 
NAOMI - O que houve?  
 
ROGÉRIO - O Vicente teve aqui hoje, queria falar com sua mãe. Eu não ouvi               
direito, mas pelo tom que foi a conversa… Nada acabou bem.  
 
NAOMI - Ele me falou que ia tentar falar com a mamãe, mas não sabia que                
era hoje. Ela ainda tá muito magoada.  
 
ROGÉRIO - E eu acho que isso não vai passar tão cedo.  
 
NAOMI - Aquele homem destruiu essa casa.  
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ROGÉRIO - E você apaixonada pelo irmão gêmeo dele, tá até namorando.  
 
NAOMI - O Leandro é completamente diferente do Laerte, tio. O Leandro é             
especial e eu acredito em seus sentimentos.  
 
ROGÉRIO - Eu espero que sim.  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 12. APARTAMENTO DE CASSIANO. SALA DE ESTAR. INT/TARDE  
 
JOAQUIM SE ABRAÇANDO COM CASSIANO. RENATA SENTADA EM OUTRO         
SOFÁ. AMBOS FELIZES.  
 

CASSIANO - Como eu tava com saudades de você.  
 
JOAQUIM - Papai, eu também tava com muita, não via a hora de voltar.              
Também tava com saudades da vovó.  
 
RENATA - Oh meu filho. Tu nem faz idéia do quanto a vovó tava morrendo               
de saudades.  
 
CASSIANO - Todo mundo tava com saudades, mas acho que esse tempo            
com a outra família te fez bem.  
 
JOAQUIM - Mas a minha família é aqui. São vocês.  
 
CASSIANO - Você me enche de orgulho falando assim. 
 

CASSIANO E JOAQUIM SE ABRAÇAM. BRENDA ABRE A PORTA DA RUA E            
ENTRA. JOAQUIM OLHA E FICA FELIZ AO VÊ-LA.  
 

JOAQUIM - (SAI CORRENDO) (ALTO) Tia Brendaaaaaaaaa!  
 
BRENDA - Joaquim? (ABRAÇA JOAQUIM) Meu Deus, há quanto tempo.          
Olha como você cresceu, tá quase um rapaz.  
 

ABRAÇO É DESFEITO. BRENDA ANDA COM JOAQUIM ATÉ O SOFÁ. BRENDA           
SENTA-SE AO LADO DE CASSIANO. JOAQUIM PERTO DE RENATA.  
 

CASSIANO - Filho, eu tenho uma coisa pra te contar.  
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JOAQUIM - O quê?  
 
CASSIANO - Eu e a Brenda estamos juntos e felizes.  
 
JOAQUIM - Ah, mas já tava na hora.  
 

RISADAS.  
 

CASSIANO - Menino!  
 
BRENDA - Deixa ele, é só criança!  
 
JOAQUIM - Tinha que ficar junto mesmo. Porque antes era Brenda pra lá,             
Brenda pra cá. Não se ouvia outra coisa.  
 
CASSIANO (REPREENDENDO) - Joaquim! Mais respeito com seu pai.  
 
BRENDA - Ih, deixa de besteira. E seu filho só tá falando a verdade. Sempre               
soube que você nunca parou de pensar em mim.  
 
CASSIANO - É convencida essa minha chefe de segurança, hein?  
 
BRENDA - Sua mesmo!  
 

BRENDA E CASSIANO SE BEIJAM.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 13. APARTAMENTO DE ELISA E ARTHUR. SALA DE ESTAR. INT/TARDE  
 
ARTHUR E ELISA ENTRAM. ELISA SENTA EM UM DOS SOFÁS. ARTHUR           
ENTRA EM OUTRO CÔMODO. CLOSE EM ELISA. TEMPO. ARTHUR APARECE. 
 

ELISA - Não precisa me levar até o hospital. Só foi uma queda de pressão,               
uma febre boba, já ia passar mesmo.  
 
ARTHUR - Eu fiquei preocupado, a Brenda disse que a febre tava cada vez              
pior.  
 
ELISA - A Brenda também exagerou. Viu como eu tô ótima? Não precisava             
mesmo.  
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ARTHUR - Precisava sim. (T) Na verdade, cê anda bem descuidada com sua             
saúde e com o filho que tá esperando na barriga.  
 
ELISA - Não é verdade! A minha alimentação tá sempre em dia, eu tô me               
cuidando muito bem, fique você sabendo. 
 
ARTHUR - Eu tô falando dos remédios. Por mais que você ignore, por mais              
que faça de conta que não tem, mas tem. Você precisa cuidar dessa doença.  
 
ELISA (ALTO) - Chega! Não precisa ficar me lembrando que eu tenho essa             
desgraça no meu sangue. Eu sei que eu tenho.  
 
ARTHUR (ALTO) - Então se cuida mais, porra! (T) Dessa vez foi uma febre,              
mas outra febre dessa pode ser fatal, pode matar.  
 
ELISA - Você acha que eu não sei? Acha que eu não sei dos riscos desse                
inferno?  
 
ARTHUR - Parece que não. O jeito que você leva a vida, parece que quer               
esquecer.  
 
ELISA - Uma coisa dessas não dá pra esquecer, Arthur. Desde que eu             
descobri esse maldito diagnóstico, eu nunca me senti completamente feliz,          
nunca me senti bem.  
 
ARTHUR - Eu sei que é difícil.  
 
ELISA (POR CIMA) - Não, você não sabe. Nunca vai saber. 
 
ARTHUR (TOM NORMAL) - Tudo bem, mas não esquece de você, não            
esquece da sua saúde.  
 

CLOSES ALTERNADOS. ARTHUR COMEÇA A SAIR.  
 

ELISA - Sabe quanto tempo a gente não transa? Sabe quanto tempo cê não              
me procura?  
 

ARTHUR VOLTA AONDE ESTAVA.  
 

ARTHUR - Não vamos falar disso agora.  
 
ELISA - Eu quero falar disso agora. Porque eu quero um homem na minha              
cama.  
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ARTHUR - Eu não sei se este homem aqui quer ir pra sua cama.  
 

CLOSES ALTERNADOS. CORTA PARA/  
 
CENA 14. EXT/TARDE  
 
PLANOS GERAIS. TRANSIÇÃO DA TARDE PARA A NOITE. PANORAMA DO          
GOMEZ-63.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 15. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE VÍDEO. INT/NOITE  
 
NAOMI E VIOLETA DISCUTEM.  
 

VIOLETA - Você só pode tá brincando comigo!  
 
NAOMI - Não é brincadeira, mãe. Eu e o Leandro nos apaixonamos.  
 
VIOLETA - Ele é irmão do Laerte.  
 
NAOMI - Não é o Laerte! É completamente diferente do Laerte, é outra             
pessoa.  
 
VIOLETA - Você tem noção do quanto cê vai me constranger com esse             
homem? Ele é a cara do homem que desgraçou minha vida, que me arrastou              
para o inferno de dor e mágoas.  
 
NAOMI - Ele só tem o rosto semelhante, mas o Leandro é uma boa pessoa.               
Eu sei disso.  
 
VIOLETA - Como é que você sabe? Pode muito bem ser unha e carne do               
irmão ou até pior.  
 
NAOMI - Ele não é. Eu te garanto isso, mas de qualquer maneira eu vim te                
comunicar que eu e ele tamos juntos. Eu não quero que você fique com raiva.  
 
VIOLETA - Eu não estou com raiva, mas engoli esse teu namorado ou seja lá               
o que for, isso eu não vou.  
 
NAOMI - Tudo bem!  
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NAOMI PEGA O CONTROLE E LIGA A TELEVISÃO.  
 

VIOLETA - Vai ficar aqui em casa?  
 
NAOMI - Vou, mas eu marquei de encontrar o Leandro mais tarde.  
 
VIOLETA - Tudo bem, filha!  
 

UM VÍDEO DE VIOLETA COMEÇA A PASSAR NA TELEVISÃO. SONOPLASTIA:          
INSTRUMENTAL (TENSO).  
 

NAOMI (AGITADA) - Mãe, mãe, mãe! Olha isso!  
 
VIOLETA - O que significa isso? O que imagens do meu apartamento tá             
fazendo aí?  
 

CORTA PARA A IMAGEM DA TELEVISÃO SENDO EXIBIDA.  
 

VIOLETA (TELEVISÃO) - Ninguém nunca vai saber que eu… Que eu matei o             
Laerte, é eu sou a assassina daquele homem. Ninguém nunca saberá.  
 

CORTA PARA VIOLETA E NAOMI ASSISTINDO.  
 

VIOLETA (TRANSTORNADA) - Que palhaçada é essa? Eu nunca falei isso           
na minha vida.  
 
NAOMI - Mãe é a sua voz, são suas imagens… Isso não pode ser verdade.  
 
VIOLETA - É claro que isso não é verdade, isso é uma montagem de              
péssimo gosto. É alguém tentando me queimar, alguém que quer me           
incriminar.  
 
NAOMI - Mas quem?  
 
VIOLETA - Eu não sei, Naomi. Não faço a menor ideia.  
 

ROGÉRIO APARECE AGITADO.  
 

ROGÉRIO - Então, vocês já viram?  
 
VIOLETA - Acabamos de ver essa merda aqui. (T) Você não tá acreditando             
nisso? 
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ROGÉRIO - Claro que não, Violeta. Mas a polícia tá chegando a qualquer             
momento aí.  
 
NAOMI - A polícia?  
 
ROGÉRIO - Claro! Uma hora dessas o país inteiro já sabe disso.  
 

CLOSES ALTERNADOS. CORTA IMEDIATAMENTE PARA/  
 
CENA 16. APARTAMENTO DE LEANDRO E LAERTE. SALA DE ESTAR.          
INT/NOITE  
 
SONOPLASTIA SEGUE. LEANDRO SORRI ASSISTINDO A TELEVISÃO. DANIEL        
SURPRESO.  
 

DANIEL - Então foi isso? Ela que matou o Laerte?  
 
LEANDRO - Não sei, quem sabe pode ter sido mesmo.  
 
DANIEL - Eu não tô entendendo. Se não foi ela, da onde surgiu esse vídeo?  
 
LEANDRO - Eu editei seu idiota! Tudo editado na mais perfeita ordem. O             
país inteiro vai condenar essa cretina pelo assassinato do meu irmão.  
 
DANIEL - Leandro, ela vai presa e vai ser julgada.  
 
LEANDRO - E daí? Que morra na prisão. (T) Ah, essa é a primeira que vai                
pagar pela morte do meu irmão. Ainda tem muito mais.  
 
DANIEL - O que cê tá pretendendo na real?  
 
LEANDRO - Uma coisa muito grande, muito maior que você possa imaginar.  
 

LEANDRO SORRI. CLOSE EM DANIEL COM RECEIO.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 17. APARTAMENTO DE RÔMULO. QUARTO DE RÔMULO. INT/NOITE  
 
SONOPLASTIA: OFF. RÔMULO E VICENTE CONVERSAM.  
 

VICENTE - Será que foi minha mãe?  
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RÔMULO  - É claro que não foi a Violeta, ela não é uma assassina.  
 
VICENTE - Sei lá… O jeito que ela me tratou, a forma fria que ela falou                
comigo. Pode muito bem ter matado o Laerte em um momento de raiva. (T)              
Quando eu descobri que ele ficou noivo da minha mãe, eu também quis             
matar ele.  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 18. GOMEZ-63. RECEPÇÃO. INT/NOITE  
 
SONOPLASTIA: ADAGIO IN G MINOR (ALBINONI). SLOW MOTION: VIOLETA É          
LEVADA POR ALGUNS POLICIAIS ALGEMADA. NAOMI SOFRENDO E ROGÉRIO         
TENTA CONSOLAR ELA. AS PESSOAS OBSERVAM. ALGUMAS PESSOAS        
CHOCADAS, TRISTES, COMENTANDO. LEANDRO APARECE DISCRETAMENTE      
E OBSERVA TUDO SATISFEITO. FIM DO SLOW MOTION.  SONOPLASTIA: OFF. 
 
CORTA PARA/  
 
CENA 19. DELEGACIA. SALA DO DELEGADO. INT/NOITE 
 
A CAM ABRE EM VIOLETA.  
 

VIOLETA - Eu não matei ninguém. Aquele vídeo é uma fraude, é uma             
mentira. Eu não matei o Laerte.  
 
MURILO - Pode ser que cê esteja falando a verdade, mas sem provas não              
adianta as suas palavras. Você tá presa! (PARA OS POLICIAIS) Pode levar!  
 

VIOLETA TRISTE. OS POLICIAIS PEGAM E A TIRAM DA SALA.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 20. DELEGACIA. CELA. INT/NOITE  
 
SONOPLASTIA: ADAGIO IN G MINOR (ALBINONI). CLOSE EM VIOLETA         
CHORANDO. 
 

DETENTA 1 (OFF) - Matou o bonitão lá por quê?  
 
DETENTA 2 (OFF) - Deve ter trocado por uma novinha.  
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DETENTA 3 (OFF) - Que novinha o que menina, eu li nas revistas. Ele              
preferiu o filho bichinha dela.  
 
DETENTA 1 (OFF) - Ih, coroa! Tá fácil pra ninguém, né?  
 

RISADAS EM OFF.  
 

VIOLETA (SUSPIRA) - Não mesmo.  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 21. EXT/NOITE 
 
PLANOS GERAIS. TRANSIÇÃO DA NOITE PARA O DIA. SONOPLASTIA: OFF. 
 
CORTA PARA/  
 
CENA 22. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/MANHÃ  
 
BRENDA, ROGÉRIO, ARTHUR E NAOMI CONVERSAM.  
 

NAOMI - Eu não vou aceitar que a minha mãe continuei mais um dia naquela               
prisão, eu não vou mesmo.  
 
BRENDA - Calma! Já chamamos um advogado e ele nos avisou que o             
habeas corpus já foi pedido.  
 
ARTHUR - E como é caso de confissão vai demorar mais.  
 
NAOMI - Não houve confissão nenhuma, tá na cara que alguém armou isso.             
Essa merda de vídeo tá muito bem editada.  
 
ROGÉRIO - Até hoje a Mariana não deu as caras.  
 
NAOMI - Eu quero que essa desgraçada suma mesmo, não quero ver ela             
nunca mais na minha frente.  
 
BRENDA - Eu acho que ela responderia nossas questões sobre esse crime. 
 
ARTHUR - Será mesmo que é a assassina?  
 
BRENDA - Eu tenho certeza. Sumiu sem deixar rastros, não me admira. Essa             
cadela pode ter armado pra cima da Violeta.  
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NAOMI - Se foi ela mesmo, a gente tem que dar um jeito de encontrar ela.  
 
BRENDA - Você tem razão!  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 23. EXT/MANHÃ  
 
LETREIRO: DOIS DIAS DEPOIS…  
 
PLANOS GERAIS DA CIDADE. CORTA PARA/  
 
CENA 24. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/MANHÃ  
 
VIOLETA ENTRA COM NAOMI E BRENDA.  
 

VIOLETA (ALIVIADA) - Finalmente em casa.  
 
NAOMI - Mas esse habeas corpus demorou pra sair, hein?  
 
VIOLETA - O advogado me explicou minha filha. Nesses casos de flagrante a             
coisa é bem mais complicada.  
 
BRENDA - O que a gente tem que fazer agora é provar sua inocência.  
 
VIOLETA - É, mas como Brenda?  
 
BRENDA - Eu darei um jeito.  
 

FALA EM OFF DE DANIEL ENTRA. CORTA PARA/  
 
CENA 25. APARTAMENTO DE LEANDRO E LAERTE. SALA DE ESTAR.          
INT/MANHÃ  
 
DANIEL E LEANDRO DISCUTEM.  
 

DANIEL (OFF) - Cê ficou doido?  
 
LEANDRO - Você escutou muito bem o que eu disse.  
 
DANIEL - Escutei e a resposta é não.  
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LEANDRO - Você não tem escolha.  
 
DANIEL - Eu não vou fazer isso, Leandro. Não vou entrar nessa loucura! (T)              
Uma coisa é eu te ajudar a colocar câmeras no apartamento da Violeta,             
agora outra coisa bem diferente é assumir isso. Eu vou preso!  
 
LEANDRO - Você é muito burro… Eu não sei onde o Laerte te achou, mas               
que é uma anta isso é.  
 
DANIEL - Do que é que cê tá falando?  
 
LEANDRO - Eu tô querendo dizer que cê não vai preso.  
 
DANIEL - Como assim?  
 
LEANDRO - Escuta bem, jumento. Você vai assumir que fez a edição e vai              
sumir por uns tempos, depois cê volta.  
 
DANIEL - Eu vou perder meu emprego, meus amigos. Eu não sei se isso vai               
ser uma boa.  
 
LEANDRO - E o que seria uma boa pra você? Ficar nesse emprego             
medíocre? Nesse prédio horroroso, com todas essas pessoas toscas? É isso           
que seria uma boa?  
 
DANIEL - Vem cá, eu não tô te sacando. Num era tu que queria incriminar a                
Violeta? Mudou de ideia por quê?  
 
LEANDRO - Mudança estratégica e necessária. Manter a Violeta livre e da            
minha confiança é o melhor agora.  
 
DANIEL - Eu não vou fazer isso, por dinheiro nenhum que seja.  
 
LEANDRO - Eu vou te dar, olha é do meu bolso… Nove milhões de dólares.  
 

CLOSE EM DANIEL PERPLEXO.  
 

DANIEL - Tudo isso?  
 
LEANDRO - E vai ter muito mais, se fizer o que eu tô mandando.  
 
DANIEL - Eu não sei… Vou ter que pensar bastante.  
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CORTA PARA/  
 
CENA 26. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/MANHÃ  
 
LEANDRO ENTRA AO LADO DE NAOMI. VIOLETA SE LEVANTA E SE           
SURPREENDE. CLOSE EM VIOLETA UM POUCO TENSA.  
 

VIOLETA - Oi… Laer… Leandro! (T) Olha, cê me desculpa, mas você ainda             
impõe muito a presença do seu irmão.  
 
LEANDRO - Tudo bem! Afinal de contas, eu e ele somos parecidos. Eu sinto              
muito por tudo que ele fez, eu não sabia nada sobre essa história.  
 
VIOLETA - Eu imagino. (T) Mas o que veio fazer aqui?  
 
NAOMI - Mãe, o Leandro descobriu uma coisa que vai mudar tudo e vai tirar               
toda a sua culpa.  
 

CLOSE EM VIOLETA. CORTE DESCONTÍNUO. LEANDRO, VIOLETA E NAOMI         
SENTADOS NO SOFÁ. ELES ESCUTAM UMA GRAVAÇÃO PELO        
COMPUTADOR.  
 

DANIEL (GRAVAÇÃO/OFF) - É isso cara, eu tô te dizendo. Eu vou fuder             
aquela Violeta, aquela desgraçada. A edição que fiz ficou genial. Mesmo se            
ela não matou o Laerte, ela vai pagar por isso. (RISADA) Vai ser da hora.  
 

LEANDRO PAUSA. VIOLETA SURPREENDIDA.  
 

VIOLETA - Então foi ele? Como cê descobriu isso?  
 
LEANDRO (MENTINDO) - Na verdade, eu acabei me tornando amigo dele e            
ele me chamou pra sair ontem. Aí ele tava mal e não conseguia chegar em               
casa sozinho. (T) Então, ele começou a falar de você e de tudo, aí achei               
melhor gravar o que ele tava falando, justamente porque tinha algo           
relacionado ao assassinato do meu irmão e eu também não acreditava que a             
senhora teria matado o Laerte.  
 
VIOLETA - Obrigada! Muito obrigada pela confiança, Leandro.  
 
NAOMI - Continua amor!  
 
LEANDRO - Aí ele apagou na cama, né? Então eu resolvi procurar provas no              
quarto dele, pois achei essa gravação suspeita, mas como ele tava bêbado e             
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fora de si, isso poderia ser apenas um delírio. (T) Até que eu encontro              
(APONTANDO PARA O COMPUTADOR) o notebook dele e acho vários          
vídeos do apartamento daqui, suas fotos e fotos dos seus filhos. Eu concluí             
então que é ele que tá por trás disso.  
 
VIOLETA - Eu não tô acreditando nisso. Por que não levou logo pra polícia? 
 
LEANDRO - Eu achei melhor te mostrar antes, pois isso não envolve            
somente o assassinato do meu irmão e sim você também.  
 
VIOLETA - Isso é inacreditável! Eu nunca pensei que o Daniel tivesse tanto             
ódio de mim, tanta raiva no coração.  
 
NAOMI - É mais uma prova que irmãos não tem o mesmo caráter. Daniel é               
irmão do Rômulo, já o Rômulo é uma das melhores pessoas que eu já              
conheci na vida.  
 
VIOLETA - Eu vou entregar isso pra polícia. Eles vão saber o que fazer.  
 
NAOMI - E de certa maneira ele é o assassino. Porque se ele quis te               
prejudicar era pra tirar o dele da reta.  
 
LEANDRO - Talvez seja isso mesmo.  
 
VIOLETA - Isso é o que a polícia vai resolver.  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 27. EXT/MANHÃ  
 
SONOPLASTIA: GOOD AS HELL (LIZZO). PLANOS GERAIS. TRANSIÇÃO DO         
DIA PARA A NOITE.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 28. DELEGACIA. SALA DO DELEGADO. INT/NOITE  
 
SONOPLASTIA: OFF. MURILO MOSTRA O NOTEBOOK PARA ARTHUR.  
 

MURILO - É isso! A tal Violeta foi inocentada graças a esse material.  
 
ARTHUR - E o tal do Daniel? Conseguiu achar ele não?  
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MURILO - O sujeito desapareceu. Desapareceu feito pó. (T) Mas isso já não             
é mais problema meu.  
 
ARTHUR - Como assim?  
 
MURILO - Meu querido Arthur… Eu não assumo mais esse cargo, finalmente            
volto pra São Paulo. Tô saudades da Helena e nosso filho.  
 
ARTHUR - Achei que ia ficar mais tempo.  
 
MURILO - Graças á Deus que não. Agora é com o outro delegado.  
 

CLOSE EM MURILO. CORTA PARA/  
 
CENA 29. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/NOITE  
 
VIOLETA, ROGÉRIO, LEANDRO, NAOMI, BRENDA, CASSIANO E ELISA        
BRINDAM. TODOS FELIZES.  
 

ROGÉRIO - Finalmente a Violeta se livrou disso. Se livrou de uma culpa que              
não era dela.  
 
VIOLETA - Vocês não imaginam o quanto eu tô feliz, aliviada. São milhões             
de sentimentos.  
 
BRENDA - Eu sempre desconfiava que o Daniel não era boa coisa.  
 
NAOMI - Brenda, cê também desconfia de todo mundo.  
 

RISADAS.  
 

BRENDA - Minha querida, eu geralmente estou certa. (SORRIR)  
 
VIOLETA - Gente, essa minha liberdade é graças ao Leandro. Se não fosse             
por ele, eu acho que tava ferrada. Acho que nem a Marta ia conseguir me               
tirar da cadeia.  
 
LEANDRO - Imagina! Eu fiz o que eu achei certo.  
 
VIOLETA - Eu posso te dar um abraço?  
 
LEANDRO - Claro!  
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VIOLETA E LEANDRO SE ABRAÇAM. CLOSE EM LEANDRO.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 30. APARTAMENTO DE VIOLETA. ESCRITÓRIO. INT/NOITE  
 
LEANDRO E VIOLETA ENTRAM. VIOLETA FECHA AS PORTAS.  
 

LEANDRO - E o que a senhora queria falar comigo? 
 
VIOLETA - Por favor, me chame de você. Agora que tá junto com a minha               
filha, não precisa dessa intimidade toda. Eu também faço gosto do           
relacionamento de vocês.  
 
LEANDRO - Ainda bem que VOCÊ aprova.  
 
VIOLETA - Mas eu te chamei aqui pra falar de negócios.  
 
LEANDRO - Negócios?  
 
VIOLETA - É, negócios! (T) Eu sei que a noite é de comemoração, mas tô               
com essa ideia na cabeça faz um tempo.  
 
LEANDRO - Fale! Sou todo ouvidos.  
 
VIOLETA - Fazia um tempo que eu tava precisando de alguém que me             
ajudasse na administração. Agora que tô com a ideia de montar um novo             
GOMEZ, lá em Niterói mesmo, eu queria dividir essa função. (T) Aí, eu pensei              
que você poderia ser essa pessoa.  
 
LEANDRO (SURPRESO) - Eu? Por que logo eu?  
 
VIOLETA - Bom, a Naomi tinha me dito que cê entende de administração e              
cê me mostrou que é de confiança e eu sinto que posso confiar. Na boa, cê                
me deu a minha liberdade e não tem como eu compensar isso.  
 
LEANDRO - Violeta, eu já falei que não foi nada. Era meu dever fazer isso.  
 
VIOLETA - Eu sei, eu sei. Eu vou te agradecer para o resto da minha vida.                
(T) Mas você aceita?  
 
LEANDRO - Bom, não tem como eu negar um convite desses. Ainda mais             
vindo de uma das maiores empresárias do país. Eu aceito sim. 
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VIOLETA E LEANDRO TROCAM SORRISOS. VIOLETA ABRAÇA LEANDRO.        
CLOSES ALTERNADOS. O ABRAÇO É DESFEITO.  
 

VIOLETA - Desculpa… Eu fiquei entusiasmada, muito feliz mesmo.  
 
LEANDRO - Imagina! Afinal, iremos ser da mesma família.  
 
VIOLETA - É claro!  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 31. COMPILAÇÃO DE CENAS  
 
SONOPLASTIA: ALWAYS REMEMBER US THIS WAY (LADY GAGA).  
 

● NAOMI E LEANDRO TRANSAM.  
● VICENTE E RÔMULO SE DIVERTEM JUNTOS.  
● VIOLETA OBSERVA LEANDRO APAIXONADAMENTE.  
● NASCE O FILHO DE ELISA E ARTHUR FICA EMOCIONADO.  
● CASSIANO FAZ SHOWS MONTADO DE DRAG.  
● BRENDA, CASSIANO E JOAQUIM SE DIVERTEM.  
● DANIEL NA CAMA COM OUTRAS MULHERES.  
● VIOLETA ASSINA UNS DOCUMENTOS PARA LEANDRO. 

 
LEGENDA: UM ANO DEPOIS 
 
CORTA PARA/  
 
CENA 32. APARTAMENTO DE VIOLETA. ESCRITÓRIO. INT/MANHÃ  
 
VIOLETA, BRENDA E ELISA CONVERSAM. ALTO ASTRAL EM CENA.  
 

BRENDA - Eu falei, eu não falei. Cê tinha que aproveitar que o Rogério tava               
aqui e agarrado aquele homem.  
 
VIOLETA - Quantas vezes eu vou ter que dizer que eu e o Rogério somos               
amigos? Parece a Mariana insistindo nisso.  
 
ELISA - Falando nessa daí, parece que sumiu mesmo.  
 
BRENDA - Ela e o Daniel. Os dois são suspeitos e sumiram. (T) Sei não,               
hein?  
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VIOLETA - E sobre o Rogério, ele vai vim passar uma semana aqui. Não se               
preocupem. 
 

CORTA PARA/  
 
CENA 33. APARTAMENTO DE ARTHUR E ELISA. QUARTO DE GABRIEL.          
INT/TARDE  
 
ARTHUR OLHA PARA GABRIEL (BEBÊ, NEGRO). ARTHUR EMOCIONADO.        
CLOSES. ELISA ENTRA SORRIDENTE E SE APROXIMA DELES.  
 

ELISA - Oi!  
 
ARTHUR - Oi, meu bem! (BEIJA ELISA)  
 
ELISA - O que foi? Cê tava chorando?  
 
ARTHUR - Talvez um pouco. (SORRIR) É que eu me consultei com outro             
médico, hoje mais cedo.  
 
ELISA - E aí?  
 
ARTHUR - Você não vai acreditar.  
 
ELISA - Não vai me dizer que é alguma doença.  
 
ARTHUR - Não, não, não! É algo bem melhor que isso. (T) Esse médico que               
eu fui é outro. Eu queria ter uma segunda opinião sobre a minha saúde. Não               
que eu não confiasse no outro.  
 
ELISA - O que é que ele falou?  
 
ARTHUR (EMOCIONADO) - Ele disse que eu posso… Eu posso ter filhos.  
 

SONOPLASTIA: INSTRUMENTAL (TRISTE). 
 
ELISA - (SE EMOCIONANDO) Então, foi uma segunda opinião? Então/  
 
ARTHUR (CORTA) - Sim, sim e sim! (T) O Gabriel pode ser meu filho, nosso               
filho. 
 
ELISA - Oh meu amor… Que notícia maravilhosa!  
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ARTHUR - Eu vou esperar ele crescer mais um pouco pra fazer um exame.  
 
ELISA - Eu tenho certeza que ele é seu filho.  
 
ARTHUR - Nosso filho!  
 

ELISA E ARTHUR SE ABRAÇAM BASTANTE EMOCIONADOS. SE BEIJAM. 
 
CORTA PARA/  
 
CENA 34. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/TARDE  
 
LEANDRO E VIOLETA SENTADOS NO SOFÁ, DÃO RISADAS JUNTOS. NAOMI          
OBSERVA DE LONGE. NAOMI COM CIÚMES.  
 

LEANDRO - Violeta, eu vou ter que ir. (T) Tenho umas coisas pra resolver.              
Fala com a Naomi que a noite eu passo aqui.  
 
VIOLETA - Pode deixar, querido!  
 
LEANDRO - Logo, logo vamos nos casar, né? Eu e a Naomi esperamos por              
isso.  
 

VIOLETA E LEANDRO SE LEVANTAM DO SOFÁ.  
 

LEANDRO - Até mais! (BEIJA NO ROSTO DE VIOLETA)  
 
VIOLETA - Até!  
 

LEANDRO SAI SORRINDO. LEANDRO FECHA A PORTA. NAOMI APARECE         
SÉRIA.  
 

VIOLETA - Oi, filha! O Leandro acabou de sair. Ele/  
 
NAOMI (POR CIMA) - Eu vi, ouvi o recado dele. Eu esperei ele sair. (T) A                
gente precisa ter uma conversa mãe. Uma conversa séria.  
 
VIOLETA - Nossa! (T) Comece com o assunto então.  
 

CLOSES ALTERNADOS. CORTA PARA/  
 
CENA 35. APARTAMENTO DE RÔMULO. QUARTO DE VICENTE. INT/TARDE  
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SONOPLASTIA: INSTRUMENTAL (TENSO). VICENTE ENTRA NO QUARTO SE        
ARRASTANDO. TODO MACHUCADO, ROSTO SANGRANDO, BRAÇOS      
MACHUCADAS. VICENTE SE JOGA NA CAMA. RESPIRAÇÃO OFEGANTE.        
RÔMULO APARECE AGITADO E SE CHOCA COM O ESTADO DE VICENTE.  
 

RÔMULO - Vicente!!! O que aconteceu? Quem fez isso com você?  
 
VICENTE - Eu, eu, eu… Me ajuda!  
 

CLOSE EM VICENTE DESESPERADO.  
 
A IMAGEM CONGELA COMO SE FOSSE UMA FOTO EM UMA CARTEIRA DE            
IDENTIDADE.  
 
OS CRÉDITOS SOBEM AO SOM DE INSTRUMENTAL - TENSO.  
 

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 

KLEBBER TOLEDO - ARTHUR  
 

PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS DESTE EPISÓDIO 
CAIO CASTRO - DANIEL 

SOPHIE CHARLOTTE - MARIANA  
ELISABETH SAVALLA - RENATA  

 
 

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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