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CENA 1/ AVENIDA/ TÚNEL/ EXTERIOR/ DIA 
Em um dia chuvoso na cidade carioca, a câmera começa do alto mostrando a              
chuva caindo sobre o trânsito e uma perseguição entre os carros, Aroldo está             
em um deles, sendo perseguido por dois carros com os vidros escuros.            
Acelerando o máximo que pode e desviando para não bater nos outros carros,             
Aroldo entra em um túnel, é nesse momento que os dois carros lhe alcançam e               
atiram várias vezes contra o seu carro, que perde a direção na hora e bate               
contra a parede. A Câmera se aproxima, mostra o carro todo alvejado pelas             
balas e Aroldo, ensanguentado, inconsciente. 
 
Letreiro: "SEMANAS ANTES..." 
 
CENA 2/ DIVERSOS/ CLIPE SUBÚRBIO/ DIA 
Sonoplastia: APRENDENDO A JOGAR - ELIS REGINA 
Em uma placa na entrada do bairro carioca lemos: MADUREIRA 
Um Clipe com imagens suburbanas do amanhecer do dia no bairro vizinho de             
Oswaldo Cruz. Pessoas no ponto esperando pelo ônibus para ir para o trabalho,             
o metrô superlotado, bares e padarias abrindo suas portas, e tudo mais que             
aconteça no amanhecer de um bairro suburbano.  
CORTA PARA: 
 
CENA 3/ CASA DE FÁTIMA/ INTERIOR/ DIA 
Sonoplastia: OFF 
O despertador do quarto toca às 06:00 da manhã e Fátima acorda, levanta da              
sua cama, vai até o banheiro, lava o rosto, escova os dentes e vai até o quarto                 
dos seus dois filhos para os acordar. 
Fátima vai para a sala, abre as janelas e estica as cortinas para acordar Jurandir,               
que está dormindo (roncando) no sofá, enquanto pega o prato que o malandro             
deixou na mesinha de centro e coloca a água do café para esquentar. 
 
        FÁTIMA - Vamo acordar, Jurandir! Acorda que o dia já tá claro, os      
                               meninos já estão se arrumando para ir para a escola, eu já tô  
                               indo trabalhar que hoje é meu primeiro dia naquele lugar que  
                               uma amiga minha arranjou pra mim e o senhor também vai  
                               levantar porque me prometeu que ia sair bem cedo para  
                               para procurar serviço e tá até agora dormindo. Levanta,  
                               traste! 
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       JURANDIR - Pô…. (com sono) Será que eu não posso nem mais dormir  
                                   nessa casa que já sou xingado de traste?! Isso machuca,  
                                   Fatinha. 
 
       FÁTIMA - (Séria) Primeiro que eu não sou Fatinha, meu nome é Fátima. E  
                           segundo que você me prometeu que ia arrumar um emprego  
                           para me ajudar nas contas da casa porque eu não tô dando  
                           conta de sustentar todo mundo sozinha, Jurandir. 
 
       JURANDIR - Eu tô procurando emprego todo dia, Fatinha. Mas você 
sabe  
                                   como é, ninguém dá emprego para um ex-presidiário não. 
 
         FÁTIMA - Claro, você foi preso porque roubou todo o enxoval do nosso  
                               casamento, esqueceu? 
 
       JURANDIR - Você sabe muito bem que eu não sou ladrão, eu só roubei  
                                   todo o enxoval do nosso casamento porque eu fiquei  
                                  desesperado vendo você trabalhando para conquistar as  
                                  coisas e acabei roubando. Mas eu não sou ladrão, eu sou 
um  
                                  cara honesto. 
 
         FÁTIMA - Pois é, enquanto você ficou preso, eu fiquei aqui cuidando  
                               das contas da casa e dos meninos. Tive que me virar nos trinta  
                               para cobrir um vacilo seu! 
 
Jurandir se levanta do sofá e vai até a cozinha falar bem perto de Fátima. 
 
      JURANDIR - Eu já te pedi desculpas, minha loira. Quantas vezes mais  
                                 eu vou precisar te pedir desculpas? Errei? Errei. Mas eu  
                                paguei pelo meu erro e me arrependi. (Falando no ouvido de  
                                Fátima tentando seduzi-la) Tu sabe que tu é a única mulher  
                                nesse mundo para mim, não foi atoa que eu me casei com  
                                você. 
 
        FÁTIMA - Só que a gente não é mais casado porque eu pedi o divórcio,  
                              só que você insiste em não assinar aquele papel. Mas eu sou  
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                             uma mulher livre, meu querido. Na hora que a água ferver,  
                             você coa o café. 
 
Fátima sai da cozinha e vai para o seu quarto para se arrumar para o trabalho. 
Jurandir fala sozinho consigo. 
 
        JURANDIR - Isso ainda me ama, tenho certeza. Aí papai! (Risos) 
 
CENA 4/ MANSÃO DE GISELA/ SALA/ INTERIOR/ DIA 
O telefone toca na Mansão de Gisela e Irene, a governanta, vai atender. 
 

           IRENE - (Pelo telefone) Alô, pois não? 
 
Na editora da Revista Celebridades, o jornalista Guilherme está do outro lado            
da linha. A tela se divide e vemos cada um de um lado da linha. 
 
         GUILHERME - (Pelo telefone) Bom dia, a socialite Gisela Aragão Duarte  
                                          de Almeida está? 
 

         IRENE - (Pelo telefone) Dona Gisela tá em casa não, dona Gisela viajou  
                            com o marido e com a enteada. 
 

        GUILHERME - (Pelo telefone) E você sabe para qual destino turístico 
ela  
                                        foi com a família? Meu nome é Guilherme, eu trabalho  
                                        na Revista Celebridades e a gente queria fazer uma  
                                        entrevista com um ensaio fotográfico com a Gisela na  
                                       capa. 
 

        IRENE - (Pelo telefone) Eu não sei para qual país dona Gisela foi não, eu  
                            nunca nem ouvi falar nesse lugar que ela foi. 
 

       GUILHERME - (Pelo telefone) Entendi. Então assim que a Gisela chegar  
                                       de viagem, pede para ela entrar em contato comigo. Tá  
                                      ok? Obrigado! 
 

       IRENE - (Pelo telefone) Pode deixar que eu aviso sim, passar bem.  
                         (Desliga o telefone) 
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Letreiro: "VENEZA, ITÁLIA" 
CENA 5/ CLIPE DE VENEZA, ITÁLIA/ DIA 
Clipe com imagens da cidade de Veneza. A cidade mais romântica da Itália e              
uma das mais belas do mundo. 
 
CENA 6/ PONTOS TURÍSTICOS DE VENEZA/ EXTERIOR/ DIA 
Gisela, Aroldo e Bianca passeiam de barco admirando os pontos turísticos de            
Veneza: o Palácio Ducal, a Ponte dos Suspiros, o Grande Canal, a Ponte Rialto,              
A Igreja de Santa Maria Della Salute e a Praça de São Marcos, com vista para a                 
Basílica de São Marcos. 
 
CENA 7/ PRAÇA DE SÃO MARCOS/ VENEZA/ EXTERIOR/ DIA 
Bianca está olhando para os céus da cidade. Aroldo e Gisela aparecem para lhe              
parabenizar. 
 
           AROLDO - Meus parabéns, minha filha. Eu não tenho dúvidas de que  
                                  você vai ser uma excelente advogada! 
 
Aroldo e Bianca se abraçam. Gisela, de costas, bufa por estar de saco cheio do 
marido e da enteada. 
 
         AROLDO - Já conversei com o Ricardo, amigo da família, e ele topou  
                               dividir o escritório dele com você. 
 

          GISELA - Trabalhar logo de cara com um advogado renomado no Rio  
                              feito o Ricardo vai fazer sua carreira deslanchar em poucos  
                              anos, Bianca. 
 
         AROLDO - Tenho certeza que você vai aprender muito com o Ricardo,  
                               filha.  
 
        GISELA - (Sem abraçar) Meus parabéns, Bianca. Você é o orgulho da  
                             nossa família. 
 
         BIANCA - Obrigada. 
 
      AROLDO - Se sua mãe estivesse viva ia estar muito orgulhosa da sua  
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                             conquista, Bianca. 
 
       BIANCA - Eu sei, pai. Eu carrego ela sempre aqui comigo. (Aponta para o  
                            bracelete que ela lhe deixou) 
 
         GISELA - (Na falsidade) A Branca foi uma grande mulher. Antes dela  
                             morrer, me pediu para cuidar de você como uma filha. (Pega  
                            nas mãos de Bianca) 
 
        BIANCA - (Irônica) E você fez isso com maestria, Gisela. Até se casou 
com  
                              o meu pai para tomar o lugar dela. Eu confirmei presença em  
                              uma exposição que fica algumas quadras daqui, depois eu  
                              encontro com vocês no Hotel, até daqui a pouco. 
 
Bianca sai andando. CORTA PARA: 
 
CENA 8/ BASÍLICA DE SÃO MARCOS/ VENEZA/ INTERIOR/ DIA 
Aroldo acende uma vela enquanto Gisela se queixa. 
 
         GISELA - Não sei o que eu fiz para a sua filha não gostar de mim. E você  
                            não fez nada para me defender, nada como sempre. 
 
       AROLDO - Releva, Gisela. Releva. Você sabe que a Bianca perdeu a mãe  
                             dela na adolescência. Ela não se conformou em ver a melhor  
                             amiga da mãe dela se casando com o pai meses depois. 
 
        GISELA - Mas não fui eu que matei a mãe dela, Aroldo. Poxa, nós nos  
                           apaixonamos logo depois da morte da Branca. Eu tenho um  
                           carinho de mãe pela Bianca e ela me trata como se eu fosse 
uma  
                           qualquer da rua. 
 
       AROLDO - Eu sei, meu amor. Você seria incapaz de matar até uma  
                              formiga. 
 
        GISELA - (Na falsidade) Ainda bem que você sabe que eu sou frágil. 
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      AROLDO - Vamos aproveitar que a Bianca não tá aqui e vamos almoçar  
                             em um restaurante, só nós dois? 
 
       GISELA - Vamos. Depois vamos voltar para o Hotel que minhas pernas  
                            já estão bambas do tanto que eu andei. 
 
Gisela e Aroldo saem da basílica. 
 
CENA 9/ DIVERSOS/ CLIPE RIO DE JANEIRO/ DIA 
Clipe com imagens da cidade do Rio de Janeiro. 
Sonoplastia: PURA ADRENALINA - BELO. 
 
CENA 10/ CASA DE FÁTIMA/ EXTERIOR/ DIA 
Sonoplastia: PURA ADRENALINA - BELO. 
Na porta de casa, Fátima, dentro da Kombi, buzina para chamar seus filhos. 
 
         FÁTIMA - Olha a hora, Fabinho e Leonardo! Vambora que eu já tô  
                              atrasada para o primeiro dia no serviço! 
 
Fabinho e Leonardo saem de casa. 
 
         FABINHO - Ihhh calma, mãe. 
 
         FÁTIMA - Vambora que vocês já estão atrasados para o colégio e eu  
                                para o meu serviço que eu começo hoje. Eu tenho que deixar 
                                vocês na escola e ir lá para a Zona Sul trabalhar. 
 
Fabinho e Leonardo entram na Kombi, Jurandir sai para o lado de fora             
chupando uma laranja e Fátima o avisa. 
 
       FÁTIMA - Tô só vendo, Jurandir. Te dou até o fim do mês pra tu arrumar  
                            um emprego, se não arrumar, vai morar na rua porque eu não  
                            vou ficar sustentando marmanjo velho. 
 
       JURANDIR - Pô, Fatinha. Tu sabe que eu tenho uma dor na coluna  
                                 insuportável. Não dá para trabalhar com ela. Tem dias que  
                                 dói muito, que nem hoje, tá doendo muito! Nossa senhora,  
                                 que dor! (Finge passar mal) 
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Fátima e os filhos vão embora de Kombi, enquanto Jurandir se senta no banco              
da rua para ficar vendo quem passa. 
 
Sonoplastia: OFF 
 
CENA 11/ SALÃO DE CÉLIA/ INTERIOR/ DIA 
A Câmera mostra mulheres com o cabelo cheios de creme, mulheres com o             
cabelo dentro do secador e mulheres fazendo as unhas. Célia Mara chega com             
o alto astral lá em cima dando bom dia para todo mundo. 
 

     CÉLIA MARA - Bom dia, gente! Bom dia, dona Carminha, tudo bem? Bom  
                                     dia, Monalisa, esse alisamento vai ficar um show em tu,  
                                     mulher! Jéssica, as caixas com as tintas novas chegaram? 
 
Jéssica responde enquanto faz o cabelo de uma cliente. 
 

       JÉSSICA - Acabou de chegar e já mandei colocar lá em cima no seu  
                            escritório para tu ver. Só tinta linda, Célia Mara! 
 
    CÉLIA MARA - Assim que eu gosto! Beverly, chegou aqueles secadores  
                                    novos que eu comprei? 
 
Beverly responde enquanto faz a unha de uma cliente. 
 
        BEVERLY - Já tá lá na sua sala, Célia Mara! 
 

    CÉLIA MARA - Que bom que eles chegaram, vou dar uma subida ali no  
                                    escritório para conferir se tá tudo certinho e daqui a pouco  
                                    eu desço para ajudar no batente! O dia hoje vai ser cheio,  
                                    meninas! 
 
Célia Mara sobe para o seu escritório. 
 
CENA 12/ KOMBI/ INTERIOR/ DIA 
A Kombi de Fátima fica parada no trânsito e a camelô reclama. 
 
          FÁTIMA - Já vi que vou me atrasar justo no meu primeiro dia no  
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                                escritório, e tudo por culpa desse trânsito horrível! 
 
Fabinho retruca. 
 
        FABINHO - Se depender dessa Kombi velha a gente vai ficar para trás  
                                 mesmo. 
 
         FÁTIMA - Não fala assim da minha Kombi, filho. Essa Kombi foi a única  
                               coisa que meu pai me deixou, eu cresci viajando dentro dela e  
                               vocês também. Tudo bem que ela tá um pouco quebrada  
                               porque eu tô sem dinheiro para consertar ela, mas assim que  
                               sobrar um dinheiro eu vou mandar ela pro conserto. 
 
Fátima liga o rádio da Kombi e curte o samba que está tocando. 
Sonoplastia - PURA ADRENALINA (BELO) 
 
CENA 13/ RESTAURANTE/ VENEZA/ INTERIOR/ DIA 
Sonoplastia: OFF 
Gisela e Aroldo almoçam em um restaurante com uma vista paradisíaca de            
Veneza. Enquanto almoça, Gisela olha para Aroldo e rir. 
 

        AROLDO - Que foi? Tô sujo? 
 
        GISELA - Não. (Risos) Eu tava lembrando aqui do dia que a gente se  
                           conheceu. Lembra que a primeira vez que a gente se viu foi no  
                           hospital? 
 
       AROLDO - (Risos) Lembro. Você foi visitar a Branca e a gente se viu pela  
                             primeira vez no corredor do hospital. Uma pena que a Branca  
                             morreu dias depois do nosso encontro. 
 
         GISELA - (Fingindo) Uma pena mesmo, eu fiquei tão desolada com a  
                             morte da Branca. Ela era uma grande amiga, uma grande  
                             mulher, faz muita falta. Mas foi naquele dia do hospital que eu  
                            me encontrei com o homem da minha vida, eu posso dizer, e  
                            Deus é testemunha disso, que foi amor à primeira vista. 
 

       AROLDO - Eu também me dei a oportunidade de me apaixonar por essa  
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                             mulher maravilhosa que você é. Você sabe que depois da  
                             morte da Branca eu pensei que nunca mais ia viver um amor e  
                             você mudou totalmente a minha vida, virou ela de cabeça para  
                             baixo no bom sentido, Gisela! 
 

       GISELA - E é por isso que o nosso casamento é essa relação linda, eu  
                           tenho a absoluta certeza que o nosso casamento é modelo para  
                           a sociedade carioca, meu amor. 
 

       AROLDO - Um brinde a nossa relação! 
 

       GISELA - Um brinde! 
 
Gisela e Aroldo brindam com taças de champanhe. 
 
CENA 14/ ESCOLA/ EXTERIOR/ DIA 
A porta da escola está cheia de estudantes entrando com o sinal tocando.             
Fátima chega com os filhos de Kombi e, antes de Fabinho e Leonardo saírem do               
carro, a coordenadora da escola aborda a família. 
 
        COORDENADORA - Bom dia, dona Fátima! Quanto tempo não a vejo! 
 

          FÁTIMA - Tudo bem com a senhora? 
 
        COORDENADORA - Tá tudo bem comigo sim, graças a Deus. Eu não vi  
                                                   a senhora na última reunião de pais e professores,  
                                                   aconteceu alguma coisa? 
 
          FÁTIMA - Reunião? Nem o Fabinho e nem o Leonardo falaram nada  
                                comigo. (Olhando para os filhos) 
 

         FABINHO - Você não tá atrasada para o serviço, mãe? 
 

        LEONARDO - É, depois você passa aqui para conversar. 
 

         FÁTIMA - Quieto os dois. A reunião era para a entrega dos boletins? 
 

       COORDENADORA - Era sim, por coincidência, eu estou com o boletim  
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                                                  dos dois aqui comigo. 
 
A coordenadora entrega os dois boletins para Fátima, que abre e vê as notas 
vermelhas dos filhos. Fabinho e Leonardo se olham e falam juntos. 
 

        FÁBIO E LEONARDO - (falando baixo) Sujou! 
 

            FÁTIMA - (Indignada) Que notas vermelhas são essas, Fábio da Silva  
                                  Pereira e Leonardo da Silva Pereira? Mais tarde, quando 
                                  vocês chegarem da escola a gente vai ter uma conversa  
                                  muito séria porque eu já conversei com os dois que eu  
                                  trabalho muito para vocês terem o que querem como filhos  
                                  de pobre, por isso que a única obrigação de vocês é estudar.  
                                  Mais tarde a gente conversa em casa, quero os dois para  
                                  dentro de sala, tchau! 
 
Fabinho e Leonardo saem da Kombi e entram para dentro da escola. 
 

            FÁTIMA - (A Coordenadora) Deixa eu ir lá que eu ainda tenho que ir  
                                  trabalhar hoje, mas pode deixar que eu vou ter uma  
                                  conversa muito séria com os dois! Tchau, tchau! 
 
Fátima vai embora com a Kombi. 
 
CENA 15/ SALÃO DE CÉLIA/ INTERIOR/ DIA 
Beverly faz a unha de Suely e Jéssica faz o cabelo de uma moça enquanto elas                
fofocam. 
 
             BEVERLY - Menina, tu viu a mulher da novela ontem? Traindo o  
                                     marido dela com o melhor amigo do cara. 
 
             JÉSSICA  - Eu vi, menina. Que babado! Aliás, que amigo é aquele, meu  
                                   Deus?! Oh homem! 
 
            BEVERLY - Nossa, nem fala. Me acabava ali naquele corpo! Só naquele  
                                    tanquinho lavava roupa a vida inteira! (Risos) 
 
             SUELY - Vamo parar com essa Chacrinha, assanhadas! esse mundo tá  
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                               uma pouca vergonha mesmo. Só Jesus para ter misericórdia  
                               na vida dessa gente. 
 
Célia Mara desce do segundo andar do Salão, onde fica o seu escritório, com a 
sua bolsa para dar uma passada em casa e Suely aproveita para alfinetar. 
 
            SUELY - Esse mundo tá cheio de biscate velha dando em cima do  
                             marido das outras, já deram em cima do meu falecido marido,  
                             mas também aquele traste só pegava piranha de rua. 
 
        CÉLIA MARA - Eu não vou discutir com você que esse assunto já tá  
                                        velho, Suely. Foi o seu marido que veio atrás de mim, 
não  
                                        fui eu que fui na sua porta para tirar ele de casa. 
 
             SUELY - Isso é verdade, o Eliseu sempre gostou das piranhas da rua.  
                               (em tom irônico) 
 
       CÉLIA MARA - É melhor eu ir logo para casa antes que eu faça uma  
                                       besteira, eu vou ir em casa rapidinho pegar uma pasta da  
                                       moça que cuida da contabilidade do salão e daqui a  
                                       pouco tô de volta, toma conta do salão para mim, Beverly  
                                       e Jéssica! 
 
Célia Mara sai bufando de raiva e se controlando para não voar em Suely. 
 
           BEVERLY  - Coitada dela, Suely. A Célia Mara é gente fina. 
 
          SUELY - Para você que é empregada dela aqui no salão, para mim não,  
                            para mim ela é uma ladra de maridos alheios. E vamo logo com  
                            essa unha que eu ainda tenho que ir no culto hoje, minha filha. 
 
          BEVERLY  - Já tô acabando, só falta passar o esmalte. 
  
Beverly termina a cena passando esmalte nas unhas de Suely enquanto           
Jéssica termina de fazer o cabelo da mulher ao lado. 
 
CENA 16/ GRUPO DUARTE DE ALMEIDA/ EXTERIOR/ DIA 
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Fátima chega de Kombi na porta do prédio onde fica a sede do Grupo Duarte               
de Almeida em um bairro nobre carioca. 
 

         FÁTIMA - (Olhando pela janela da Kombi e abismada) Caraca! Olha o  
                                tamanho desse prédio! Eu não vou dar conta de limpar isso  
                                tudo sozinha, não. Tomara que tenha mais gente na limpeza 
                                porque um prédio desse tamanho só se limpa com uma  
                                equipe. Valha-me Deus! 
 
CENA 17/ GRUPO DUARTE DE ALMEIDA/ INTERIOR/ DIA 
Sonoplastia: COTIDIANO - SEU JORGE 
Com o uniforme de diarista, Fátima sai passando pano molhado pelo saguão de 
entrada do Grupo enquanto as pessoas entram e saem por ali. 
 
CENA 18/ QUARTO/ HOTEL/ VENEZA/ INTERIOR/ DIA 
Sonoplastia: OFF 
Gisela tira as roupas das milhares de bolsas que comprou na loja. Aroldo está              
tomando banho. Alguém bate na porta do quarto e Gisela vai atender. 
 
            GISELA - Até que enfim, hein Noberto! 
 
Noberto entra no quarto. 
  
           NOBERTO - (Irônico) Como vai, Gisela? Tudo bem? 
 
          GISELA - (Falando baixo para Aroldo não escutar) Tá fazendo o quê 
aqui,  
                               cara?! A gente não ia se encontrar depois? 
 
        NOBERTO - (Falando baixo) Vim visitar meu casal preferido. Como você  
                                 não me avisou a hora do nosso encontro, eu resolvi fazer  
                                 uma surpresa para o meu primo e para a mulher dele.  
                                 Gostou da surpresa? (Irônico) 
 

         GISELA - (Falando baixo) Me encontra daqui a pouco nessa igreja que  
                              tem aqui perto! 
 
Aroldo sai do banho e se surpreende com o primo. 
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          AROLDO - Noberto? 
 
        NOBERTO - Eu mesmo, primo querido. O Ricardo me contou que vocês  
                                  vieram passar uns dias em Veneza e eu aproveitei para vir  
                                  junto, sempre quis conhecer a cidade flutuante, ao lado da  
                                  família vai ser ainda melhor. Serão dias inesquecíveis, eu  
                                  garanto! (Olha para Gisela) 
 
CENA 19/ GRUPO DUARTE DE ALMEIDA/ INTERIOR/ DIA 
Fátima termina de passar o pano molhado no saguão do Grupo com pessoas             
entrando e saindo. Beth, a secretária da empresa, vai até ela. 
 

            BETH - Você que é a moça da limpeza que começou hoje, não é? 
 

         FÁTIMA - Sou eu mesma, muito prazer. Eu me chamo Fátima. 
 
As duas se cumprimentam. 
 

           BETH - Prazer, o meu é Beth, eu trabalho como secretária aqui. Eu vim 
                           te pedir para você dar uma limpada na sala do presidente da  
                           empresa, é que ele tá viajando com a esposa e com a filha mas  
                           deve chegar nos próximos dias e detesta encontrar a sala dele  
                           bagunçada, você já acabou aqui no saguão? 
 
         FÁTIMA - Já, acabei agora. Eu só vou precisar que você me leve até a  
                              sala dele porque eu comecei hoje e esse lugar é muito grande. 
 

          BETH - Claro, eu te levo até lá! 
 
Beth leva Fátima até a sala de Aroldo, presidente do Grupo Duarte de Almeida. 
Quando fica a sós na sala, Fátima começa a limpar tudo até que esbarra em um 
porta retrato com a foto de Aroldo, Gisela e Bianca. 
 
         FÁTIMA - (Falando sozinha) Esse daqui da foto deve ser o presidente  
                               disso tudo aqui, tem cara de ser um homem importante. E  
                               essa daqui deve ser a esposa e a filha dele, essa esposa dele  
                               tem cara que nunca pegou em uma vassoura para varrer uma  
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                               casa, deve ser essas madame entojada! 
 
Fátima continua na faxina da sala. 
 
CENA 20/ BASÍLICA SÃO MARCOS/ VENEZA/ INTERIOR/ DIA 
Noberto sentado dentro da Basílica. Gisela entra e se senta do lado do amante. 
 
           NOBERTO - Sabia que você ia dar um jeito de vir me encontrar. 
 
           GISELA - Fala logo o que você quer que eu deixei o Aroldo esperando  
                               no hotel para vir aqui. 
 
         NOBERTO - Nossa, Gisela. É assim que você trata o seu amante?! 
 
          GISELA - Fala baixo! Trouxe o atirador junto com você? Não deu  
                              bandeira que vocês estavam juntos não, né? 
 
       NOBERTO - Claro que não. Deixei ele em uma pensão pulguenta aqui  
                                 na cidade. Que horas que ele vai agir? 
 
        GISELA - Tem que ser de noite, aqui de dia tem muita gente. A gente vai  
                            jantar com o Aroldo e a Bianca em um restaurante, na hora  
                            da volta, o homem tem que estar na porta do Hotel para  
                            atirar no Aroldo. 
 
        NOBERTO - Tá certo. Vou deixar o Luciano a par de tudo isso. 
 
         GISELA - Luciano? Tu trouxe o filho da Irene? Aquela empregadinha que  
                             trabalha há anos para o Aroldo lá em casa. Se bobiar, o Aroldo  
                             confia mais nela do que em nós dois, seu idiota! Eu quero ver  
                             se ela descobre o que o filho dela veio fazer aqui em Veneza e  
                             entrega a gente para a polícia, eu te mato! Eu falei que era 
para  
                             trazer um matador de aluguel, um cara profissional no assunto,  
                             não era para trazer o filho da empregada! 
 
        NOBERTO - Ela não vai desconfiar de nada, Gisela. O Luciano contou  
                                  para ela que ganhou uma viagem da faculdade que ele faz  
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                                  para conhecer um museu na Espanha, ela nem sabe para  
                                  qual país ele foi. 
 

          GISELA - Eu espero mesmo que nem ela e nem ninguém desconfie do  
                              Luciano, porque se pegarem ele, nós dois somos os próximos a  
                              serem presos. E se eu for presa por uma incompetência sua,  
                              eu mando te matar lá dentro da cadeia. 
 
        NOBERTO - Pode ficar tranquila que o Luciano não vai errar a mira. De  
                                  hoje o seu marido não passa! 
 
CENA 21/ CASA DE CÉLIA/ COZINHA/ INTERIOR/ DIA 
Dafne e Desirée tomam café da manhã. Desirée já está arrumada para ir             
trabalhar quando Célia Mara chega. 
 
             CÉLIA MARA - Ô minhas filhas, já estão indo trabalhar? 
  
Célia Mara dá um beijo em Dafne, Desirée se esquiva do beijo da mãe. 
 
              DESIRÉE - (Se olhando no espelho) Já. 
 
              DAFNE - Bom dia, mãe! Eu tô indo trabalhar daqui a pouco. Por falar  
                                 em trabalho, não era para a senhora tá cuidando do seu  
                                 salão uma hora dessas? 
 
            CÉLIA MARA - Era, mas eu esqueci a pasta da moça que cuida da  
                                            contabilidade do salão para mim, hoje ela vai lá e eu  
                                            esqueci a bendita da pasta aqui em casa. 
 
              DESIRÉE - E pelo horário, aposto que aquela sucursal da pobreza do  
                                    subúrbio tá lotada uma hora dessas. Cheio de suburbana  
                                    falando alto e falando asneira. (Passando batom) 
 
            CÉLIA MARA - Não é assim também, né filha? Meu salão é o mais  
                                            movimentado daqui de Outrora, lá fica cheio de  
                                            mulher, e onde tem mulher, tem falação. Tu podia ir lá  
                                            qualquer dia desses fazer uma hidratação no cabelo. 
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            DESIRÉE - Deus que me livre, só faço meu cabelo agora no salão lá da  
                                   Zona Sul. De pobre já basta a minha vida, meu cabelo não  
                                   precisa ser tratado como suburbano também. Agora deixa  
                                   eu ir que eu trabalho na Zona Sul e até o ônibus passar, eu  
                                   já tô atrasada. 
 
Desirée pega a sua chave e sai. 
 
           CÉLIA MARA - (Para Dafne) Sua irmã me assusta quando fala e age  
                                            desse jeito! Chega até a estragar o nosso dia, acabou  
                                            de estragar o meu. 
CENA 22/ RUA/ OUTRORA/ EXTERIOR/ DIA 
Andando de salto na rua, Desirée quase cai ao se desequilibrar. André tenta 
ajudar a moça por quem é apaixonado. 
 
              ANDRÉ - Tá precisando de ajuda, Desirée? 
 
             DESIRÉE - (Grossa) Não. 
 
             ANDRÉ - Quando você vai me dar aquela chance, hein? 
 
            DESIRÉE - No dia que você ficar rico e deixar de ser um pé de chinelo  
                                   que não tem onde cair morto. Nesse dia, você pode me  
                                   procurar. Até lá, procura outra namorada para você. Agora  
                                   me deixa ir que eu tô atrasada para o trabalho! 
 
Desirée tira o salto, o pega nas mãos e entra descalça na van que vai para o                 
centro da cidade. A Van está lotada e Desirée reclama. 
 
           DESIRÉE - Ser pobre é o fim da picada! (Coloca óculos escuro) 
 
(Sonoplastia de TOTALMENTE DEMAIS - PERLLA) 
 
CENA 23/ CASA DE IRACIR/ INTERIOR/ DIA 
Sonoplastia: OFF 
Iracir está na janela olhando a rua. André entra. 
 
            IRACIR - Foi atrás de novo da Desirée, né?  
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           ANDRÉ - Fui, tia. Mas ela não quer nada comigo não. E se a senhora  
                              fizer uma simpatia para trazer a minha pessoa amada em três  
                              dias? 
 
           IRACIR - Hoje em dia ninguém traz a pessoa amada em três dias, hoje  
                              em dia a pessoa amada vem em cinco dias, e são cinco dias  
                             úteis que os santos tem mais o que fazer sábado e domingo. E  
                             também depende da localização da pessoa amada, se ela mora  
                             depois do túnel Rebouças, pode demorar mais alguns dias por  
                             conta do trânsito que sempre tem ali. 
 
Iracir acende as velas do altar que tem com os seus santos. 
 
          IRACIR - E essa moça, essa tal de Desirée, não é a sua pessoa amada. Eu  
                             sinto isso. 

          ANDRÉ - Para de mentir para mim, né tia? Sei muito bem que você não  
                              tem visão, que ninguém do outro plano fala com você já tem  
                              um bom tempo. Você que fica enganando esses pobres  
                              coitados que vem aqui ter uma consulta com você. 
 

        IRACIR - Mas eu atendo por necessidade, porque eu preciso trabalhar.  
                           São as minhas consultas que colocam o arroz e o feijão aqui  
                           dentro de casa que você come. E além do mais, eu não engano  
                           ninguém, eu apenas digo aquilo que as pessoas querem ouvir,  
                           que o futuro vai ser puro glamour e poder, se elas acreditam, a  
                           culpa já não é mais minha! 
 
A campanhia toca e André vai atender. Uma mulher bem vestida pergunta. 
 
          MULHER  - Mãe Iracir é aqui? 
 
          ANDRÉ - É aqui sim, pode entrar que mãe Iracir vai te atender. 
 
          IRACIR - O Que mãe Iracir pode te ajudar? 
 
         MULHER  - Homem, mãe Iracir. Eu preciso de um homem. 
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          IRACIR - Eu também tô precisando, minha filha. Faz uma falta um  
                             homem na calada da noite, que você não faz idéia. 
 
André olha para a tia a corrigindo e Iracir entende o recado. 
 
          IRACIR - Mas vamos focar no seu problema, que o meu eu resolvo  
                             depois. Eu trago a pessoa amada em cinco dias úteis e o  
                             trabalho custa duzentos reais. 
 
           MULHER - Duzentos reais? Tá caro esse trabalho, mãe Iracir. 
 
           IRACIR - Pagando menos que isso no máximo que você vai arrumar é  
                              um mendigo para você dar um banho e ele não vai querer  
                              assumir compromisso porque homens são homens. Ô raça! 
 
          MULHER  - Eu pago quanto for, pode fazer o trabalho. 
 
          IRACIR - Agora sim podemos começar o serviço. Se concentra… 
 
O áudio vai diminuindo enquanto Iracir começa os trabalhos. 
 
CENA 24/ EDITORA REVISTA/ INTERIOR/ DIA 
Na editora, todos festejam o casamento de Sabrina. Guilherme, Elen e Carolina            
festejam o matrimônio da amiga. A editora chefe da Revista Celebridades abre            
um champanhe para comemorar o seu casamento. 
 

        SABRINA -  Uhuuuuul! Amanhã vai ser o primeiro dia do meu final feliz!  
                                 Depois de quarentena anos procurando o meu príncipe, eu  
                                 finalmente encontrei o último que ainda tava sobrando no  
                                 mercado e ele vai me levar para o altar amanhã! Nem eu tô  
                                 acreditando nisso, gente! Não tô comendo a cinco dias para  
                                 entrar no vestido magérrimo que eu encomendei. 
 

           ELEN - Seu Casamento vai ser bafônico, chefinha! Já mandou convite  
                          para a toda imprensa? Porque uma cerimônia no Cristo 
Redentor  
                          pede milhares de jornalistas e fotógrafos para cobrir o evento! 
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       SABRINA - Claro, só não convidei a vaca da Amarílis Soares. 
 

          ELEN - Mas pode ter certeza que ela vai estar do lado de fora cobrindo  
                          toda a festa se eu bem conheço a peça. 
 

       SABRINA - Que cubra, mas vai cobrir do lado de fora porque eu não  
                                quero aquela surucucu no meu casamento! 
 
     CAROLINA - Aquela dali coloca veneno em qualquer evento, gente. 
 

     GUILHERME - Isso é verdade. 
 
      SABRINA - Mas no meu ela não vai colocar não porque senão eu faço  
                             retalhação! Agora vamos parar de falar no nome dessa jararaca  
                             porque é capaz dela ser invocada se chamarem o nome dela. 
                             (Risos) Um brinde aos próximos capítulos do meu final feliz! 
 
Todos brindam a felicidade de Sabrina. Enquanto alguns bebem, Carolina faz a 
pergunta. 
 
         CAROLINA - (A Sabrina para alfinetar) E você tá confiante, Sabrina?  
                                      Todo mundo fala que quando chega o casamento, os  
                                       noivos ficam inseguros, você já tá se sentindo assim? 
 

         SABRINA - (Demonstrando segurança) Quem? Eu? Imagina! Tô super  
                                  segura da minha decisão de se casar, o Hugo é o homem da  
                                  minha vida e eu tenho a absoluta certeza que eu sou a  
                                  mulher da vida dele! 
 
CORTA PARA: 
 
CENA 25/ RUA/ TRÂNSITO/ EXTERIOR/ DIA 
Dentro do seu carro com Guilherme ao lado, a caminho da sua última prova do 
vestido de noiva, Sabrina esbraveja aos quatro cantos. 
 

         SABRINA - (Gritando) Eu não tô nada segura, Guilherme! Nada! Nada! E  
                                  se o Hugo também tá inseguro? E se ele desistir de se casar  
                                  e me abandonar no altar? Eu mato ele!!! (Quase bate em  
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                                  um carro e desvia) 
 

        GUILHERME - (Tentando acalmar) Claro que ele não vai fazer isso, 
Sasá! 
                                         O Hugo é doido por você, ele nunca vai te abandonar no  
                                         altar, não pira não! Não deixa o veneno da Carolina  
                                         surtir efeito que ela falou aquilo só porque ela é uma  
                                         encalhada e tá com inveja da sua felicidade! 
 

        SABRINA - Mas o que ela falou pode ser verdade, Guilherme! E se o  
                                 Hugo não quer mais se casar e não tem coragem de falar isso  
                                 na minha cara? Quer saber? Eu tô sentindo muita inveja em  
                                 cima da minha cabeça nesses últimos tempos, só pode ser  
                                 coisa daquela vaca da Amarílis! Eu vou numa cartomante  
                                 que eu vi o papel dela colado no poste na rua, ela fica lá no  
                                subúrbio. 
  
        GUILHERME - No subúrbio, querida?! Não tinha outra cartomante mais  
                                        perto daqui, não? 
 

        SABRINA - Cartomante boa é assim, Guilherme. Fica do outro lado do  
                                mundo. Vamos para o subúrbio agora, eu preciso saber se o  
                                Hugo tá inseguro. 
 

        GUILHERME - Não é mais fácil você ligar para ele e perguntar? 
 
       SABRINA - E Você acha que ele vai assumir que tá inseguro? Ele é  
                               homem, nessa raça a gente não pode confiar, aprendi isso  
                               com mamãe. Tem horas que eu até esqueço que você é  
                               homem. 
 

       GUILHERME - Você me respeita que eu sou um homossexual, não pira!  
                                       Vamos logo para o subúrbio que eu também vou querer  
                                       um consulta com essa mulher, vai que ela faz um 
trabalho  
                                       para abrir os meus caminhos no amor, tô necessitado,  
                                       amor! 
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        SABRINA - Já tô até mudando a rota aqui, amor! 
 
CENA 26/ APART. AMARÍLIS/ INTERIOR/ DIA 
No seu escritório, frente ao computador, escrevendo uma fofoca para soltar           
em seu blog, Amarílis está concentrada no seu trabalho. Seu assistente de            
trabalho, Beto, chega. 
 

         AMARÍLIS - Demorou hoje, hein Beto?! 
 

           BETO - Culpa do trânsito dessa cidade que é caótico. Tá escrevendo o  
                           quê no blog? 
 

         AMARÍLIS - Tô escrevendo aquela notícia daquele jogador de futebol  
                                    famoso que teve que sair pelos fundos do motel porque a  
                                    esposa descobriu que ele tinha levado a amante para lá  
                                    depois do jogo. O Rio de Janeiro vai parar para 
acompanhar 
                                   essa bomba, meu querido! 
 
           BETO - E a bomba vai ser estourada por ninguém menos que Amarílis  
                          Soares, a jornalista mais odiada pelas celebridades. 
 

        AMARÍLIS - Eu amo essa fama de odiada! (Risos) Quanto mais eles me  
                                   odeiam, mas eu revelo os podres que eles escondem. 
 

          BETO - Você ficou sabendo do casamento da Sabrina Salgado? O Rio  
                          inteiro tá comentando da cerimônia que vai ser aos pés do Cristo  
                          Redentor. 
 

       AMARÍLIS - Ela mandou convite para a imprensa toda, menos para mim.  
                                  A Sabrina já fingiu mais que gostava de mim. (Irônica) Eu  
                                 não vou no casamento, mas tudo que acontecer vai chegar  
                                 para mim do mesmo jeito.  
 

          BETO - Como as notícias vão chegar até a gente, Amarílis? 
 
       AMARÍLIS - Você vai se infiltrar nesse casamento, não é todo mundo 
que  
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                                  sabe que você trabalha na minha equipe e a gente vai  
                                 aproveitar disso para descobrir qualquer babado que  
                                 acontecer na cerimônia e na festa. Se ela não quer a minha  
                                 presença, eu não vou. Mas não vou deixar de contar nada  
                                 para os meus leitores. Nada vai passar em branco. 
 
CENA 27/ CASA DE IRACIR/ SALA/ INTERIOR/ DIA 
Iracir termina de fazer o trabalho para a mulher. 
 

          IRACIR - Pronto! O trabalho tá feito, agora é só esperar a pessoa amada 
aparecer, minha querida. 
 

         MULHER - Aqui tá o seu dinheiro, mãe Iracir. (Entrega o dinheiro) 
 

         IRACIR - (Contando o dinheiro) Mãe Iracir agradece! 
 
A mulher é levada até a porta por André. Assim que ele fecha, a campanhia 
toca e a porta é aberta. 
 

         SABRINA - Mãe Iracir é aqui? 
CORTA PARA: 
Iracir joga as cartas na mesa e começa a analisar o que elas querem dizer, do 
outro lado da mesa estão sentados Guilherme e Sabrina. 
 
         SABRINA - Já tá dando para ver alguma coisa, mãe Iracir? É que eu vou  
                                 me casar amanhã e eu queria ter certeza que ele é o homem  
                                 da minha vida. Se bem que depois dos quarenta, qualquer  
                                 homem é o homem da minha vida. 
 
       GUILHERME - E o Hugo além de ser um gato, é herdeiro do petróleo. Ou  
                                       seja, mesmo ele não sendo, por amor ao dinheiro dele, é  
                                       importante esse casamento acontecer. 
 
         IRACIR - Isso é verdade. Dinheiro é uma coisa que sempre deveria ser  
                            colocada em primeiro lugar, mas o ser humano prefere o amor.  
                            Pelo que eu tô vendo aqui na carta, o homem da sua vida é ele  
                            sim, minha querida. Esse seu casamento com ele vai trazer uma  
                           nova fase para você, uma nova versão de você mesma vem aí. 
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Sabrina abre um sorriso. 
 
CENA 28/ RUA/ OUTRORA/ EXTERIOR/ DIA 
Suely está no seu portão fofocando com uma vizinha sobre a vida alheia.             
Orlandinho sai para o trabalho. 
 
           SUELY - Já vai trabalhar, meu filho? 
 
          ORLANDO - Já vou e não tenho hora para voltar. 
 
          SUELY - Tá bom, meu filho. Vai com Deus. 
 
          ORLANDO - Beijo, mãe. Tchau, dona Aurora. 
 
          SUELY - Tchau, meu filho. Que Deus te guie. 
 
Orlandinho vai embora. 
 
         SUELY - Meu filho é um menino tão bom, Aurora. Sempre quis ter um  
                           filho homem, o varão da casa, e Deus me ouviu. Orlandinho só  
                           me dá orgulho. Graças a Deus. 
 
CENA 29/ CLIPE DO RIO DE JANEIRO/NOITE 
Um clipe com imagens do Rio de Janeiro anoitecendo. 
 
CENA 30/ BOATE/ INTERIOR/ NOITE 
Com a boate lotada de pessoas esperando o show da noite, o locutor anuncia a               
atração. 
 
           LOCUTOR - Chegou a hora do show mais esperado da noite, a rainha  
                                    das noites está chegando, recebam com aplausos e muito  
                                    barulho a drag queen Nicole Glamour!!! 
 
Toda a boate ovaciona a artista assim que ela sobe no palco. Nicole Glamour              
canta IT'S RAINING MAN - THE WEATHER GIRLS e é aplaudida no final da              
apresentação. 
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CENA 31/ CAMARIM/ BOATE/ INTERIOR/ NOITE 
Nicole Glamour está tirando a maquiagem para voltar a ser Orlandinho. Dalva,            
a camareira da boate, entra elogiando o show. 
 
           DALVA - Parabéns minha drag preferida, seu show foi um arraso como  
                              sempre. A galera tá animada até agora depois da sua  
                             apresentação bafônica. 
 
         ORLANDO - Obrigado, Dalva. Eu nasci para isso, para subir no salto  
                                    quinze, passar uma maquiagem, colocar um cabelo e  
                                    arrasar no palco. 
 
           DALVA - Por falar nisso, você já teve aquela conversa com a sua mãe? 
 
         ORLANDO - Ainda não, Dalva. E eu nem sei se essa hora vai chegar um  
                                   dia, minha mãe nunca vai aceitar a vida que eu levo. Para  
                                   ela, isso tudo aqui é um pecado e que nós vamos todos 
para  
                                   o inferno. Se eu contar, ela nunca mais vai olhar na minha  
                                  cara. (triste) 
 
         DALVA - A verdade dói mas uma hora ela tem que ser contada, sua mãe  
                           tem que te aceitar pelo que você é e não pelo que você faz.  
                           Tenta abrir o jogo com ela antes que ela descubra a verdade.  
                           Você sabe que pode contar comigo para o que der e vier, não  
                           sabe? 
 
        ORLANDO - Eu sei, Dalva. Minha mãe foi criada em uma sociedade  
                                  machista e homofóbica, eu fui criado por ela com essa  
                                  criação machista e homofóbica, pessoas com a mentalidade  
                                  que nem a dela acham que pessoas que nem eu são  
                                  mariquinhas que precisam apanhar para aprender a ser  
                                  homem de verdade. A vida seria tão mais fácil se a dona  
                                  Suely pensasse como você, Dalva! Eu não ia precisar levar  
                                  essa vida dupla que eu levo. 
 
Orlandinho e Dalva se abraçam. 
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CENA 32/ RESTAURANTE/ VENEZA/ INTERIOR/ NOITE 
Gisela, Aroldo, Noberto e Bianca jantam em um restaurante chiquérrimo de           
Veneza. 
 
         AROLDO - A Comida daqui é maravilhosa. Aliás, tudo aqui é divino. Não  
                                é à toa que Veneza é considerada um patrimônio da  
                               humanidade. 
 
       NOBERTO - Realmente esse lugar é mágico, não acha, Bianca? 
 

       BIANCA - (Ríspida) Acho. (Noberto fica sem graça com a resposta) 
 
         GISELA - A gente não consegue sentir nem saudades daquela terra de  
                             índios, mosquitos e insetos. 
 
       AROLDO - (A Noberto) Mas fala para a gente, meu primo. Alguma mulher  
                               já conseguiu arrebatar esse seu coração? 
 
       NOBERTO - (Risos) Ninguém arrebata meu coração, Aroldo. Você já 
devia  
                                  saber disso já que fomos criados juntos. Vamos aproveitar  
                                 essa noite esplêndida na cidade flutuante como se fosse a  
                                 última porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. O  
                                 amanhã sempre pode nos surpreender. (Irônico) 
 
Noberto e Gisela se olham. 
 
CENA 33/ CASA DE FÁTIMA/ SALA/ INTERIOR/ NOITE 
Fátima chega do primeiro dia de serviço cansada. Jurandir está na cozinha            
bebendo um gole de café. 
 
        JURANDIR - E aí? Como foi o primeiro dia no serviço novo? 
 

        FÁTIMA - (Se senta no sofá cansada) Foi bem. O prédio é enorme, toda  
                              hora tem gente indo e vindo, parece até um trânsito, e só  
                              homem bem vestido de terno. Tô tão cansada, parece que um  
                              caminhão passou por cima de mim hoje. 
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       JURANDIR - Então descansa, minha loira. Vou até apagar a luz aqui. 
 

        FÁTIMA - Não, não precisa não. Eu tô cansada mas ainda sim eu quero  
                             conversar sério com o Fabinho e com o Leonardo, chama os  
                             dois lá para mim! 
 

       JURANDIR - Tem certeza que você quer ter essa conversa hoje, Fátima? 
 
       FÁTIMA - Anda, Jurandir. Chama os dois! 
 

       JURANDIR - Tá bom, vou chamar. 
 
Jurandir entra para chamar os dois. Fátima olha para o lado e vê um bolo de 
contas para pagar. 
 

       FÁTIMA - Aí, eu tô cheia de contas para pagar! Para quê que eu fui  
                           aceitar aquele cartão que o banco me ofereceu?! Agora tô cheia  
                           de dívidas, meu nome tá mais sujo que a baía de Guanabara, e  
                           tudo porque eu fui aceitar esse bendito desse cartão de crédito! 
 
CENA 34/ RESTAURANTE/ VENEZA/ INTERIOR/ NOITE 
Sentados na mesa do restaurante, Gisela, Aroldo, Bianca e Noberto terminam           
de jantar. 
 
        GISELA - A Comida estava divina, mas tudo que eu quero agora é deitar  
                           na cama do quarto do hotel. Podemos ir embora já, né?  
 

       AROLDO - Vamos sim, meu amor. 
 

      NOBERTO - Eu vou aproveitar para ir no banheiro, gente. 
 

      AROLDO - Enquanto isso eu vou pedir para o garagista trazer o meu 
carro. 
 

      BIANCA - Eu vou junto. 
 
Aroldo e Bianca saem. Gisela e Noberto ficam a sós na mesa. 
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      GISELA - Tá chegando a hora, e eu espero que o Luciano não erre a mira. 
 

     NOBERTO - Pode deixar que ele não vai errar a mira. 
 

      GISELA - Assim espero. 
 
Noberto se levanta e se dirige até o banheiro. De lá, liga para Luciano enquanto               
se arruma olhando para o espelho. 
 

         NOBERTO - (Pelo telefone) Luciano? Já tá na porta do Hotel? 
 
Do lado de fora do Hotel, Luciano responde a ligação. 
 

        LUCIANO - (Pelo telefone) Já tô aqui na porta do Hotel. Cadê o cara? 
 

       NOBERTO - (Pelo telefone) O Cara tá aqui comigo, a gente veio jantar 
em  
                                 um restaurante e estamos voltando agora para o Hotel. Faz o  
                                 favor de não errar a mira que o alvo tá de camisa social de  
                                 cor preta.  
  
       LUCIANO - (Pelo telefone) Relaxa que eu não vou errar. 
 
Noberto desliga o telefone, abre a torneira da pia, lava o rosto e se olha no 
espelho. 
 
CENA 35/ CASA DE FÁTIMA/ SALA/ INTERIOR/ NOITE 
Fátima está sentada no sofá, Fabinho e Leonardo chegam na sala para a             
conversa. 
 
       FÁTIMA - (Com os boletins nas mãos) Eu vou dar um minuto para vocês  
                             dois tentarem me explicar o motivo desses boletins estarem 
                             mais vermelhos do que a minha conta bancária. Tô dando um 
                             minuto, quem vai começar? 
 
Os dois ficam em silêncio. 
 

       FÁTIMA - Nenhum dos dois vai falar? Tô esperando… Meus filhos, eu me  
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                            preocupo com o futuro de vocês, a escola que vocês não levam  
                            a sério é o futuro de vocês, eu já falei que eu quero os dois  
                            estudando para serem alguém na vida diferente da mãe de  
                           vocês que na hora que ia começar a faculdade conheceu o pai  
                           de vocês e engravidou. Burra! Burra! Eu não tive oportunidade  
                           para estudar, mas vocês têm, e eu já falei que eu trabalho de  
                           domingo a domingo para pagar as contas de casa para ver os  
                           dois estudando sem ter que trabalhar ao mesmo tempo como  
                           eu tinha que fazer no ensino médio. Então a partir de hoje eu  
                           quero ver os dois estudando assim que chegar da escola e eu  
                           não quero ver mais nenhuma nota vermelha, eu já falei para  
                           vocês que vocês têm que estudar para não virar bandido, os  
                           amigos que foram criados com vocês aqui na rua tão tudo  
                           traficando porque acha que é um caminho mais fácil para  
                           conseguir dinheiro, mas dinheiro que vem fácil, vai fácil e esse  
                           caminho do tráfico acaba em cadeia ou morte. Por isso que eu  
                           quero ver os dois estudando porque eu não mereço ver filho  
                           meu atrás das grades ou morto por policial. Dá um abraço na  
                           mãe de vocês! Mas os dois estão de castigo, vou cortar o tempo  
                           de internet de vocês. 
 
Fátima termina a cena abraçada pelos dois filhos. 
 
CENA 36/ HOTEL/ VENEZA/ EXTERIOR/ NOITE 
Sonoplastia: SUSPENSE TROMPAS. 
O Carro de Aroldo com Gisela, Bianca e Noberto dentro chega a portaria do              
Hotel em que estão hospedados. Escondido atrás de um carro, Luciano tira o             
revólver de dentro da calça e mira no empresário. Assim que Aroldo sai do              
carro, leva um tiro e cai no chão. Apavorando todos enquanto Luciano foge. 
 
        GISELA - (Fingindo) Socorro! Socorro! Alguém ajuda aqui! Socorro! 
 
Aroldo fica inconsciente e fecha os olhos. Enquanto Bianca se desespera, Gisela            
e Noberto sorriem de canto da boca. 
 
CENA 37/ CLIPE DE VENEZA/ DIA 
Sonoplastia: OFF 
Clipe com imagens de Veneza amanhecendo. 
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CENA 38/ QUARTO/ HOSPITAL/ VENEZA/ INTERIOR/ DIA 
No quarto do Hospital, Aroldo dorme. Gisela o observa de fora pelo vidro do              
quarto e Noberto chega. 
 
          NOBERTO - Eaí? Nosso querido Aroldo já fez a passagem? 
 
Gisela dá um tapa na cara de Noberto. 
 
          GISELA - Seu idiota! Incompetente! Ele tá vivo, a bala pegou de raspão. 
                              Eu só espero que aquele imbecil que você trouxe do Brasil 
                              já esteja dentro do avião porque a polícia da Itália já tá de olho 
                              na gente. Se pegarem ele, a gente já vai ser preso aqui 
mesmo. 
 
        NOBERTO - O Luciano já tá no Brasil. Pegou o primeiro vôo que tinha  
                                 depois do tiro. 
 
        GISELA - Acho bom, acho muito bom. A única chance que a gente tinha  
                           de tirar o Aroldo do jogo a gente perdeu graças a sua brilhante  
                           idéia de trazer um ladrãozinho de galinha, o filho da empregada,  
                           para matar aqui no exterior. Não sei onde eu tava com a cabeça 
                           quando embarquei nessa sua idéia de merda. 
 

      NOBERTO - A Polícia italiana já te interrogou? 
 

       GISELA - Já, o policial veio aqui antes de você chegar recolher meu  
                          depoimento. 
 

      NOBERTO - E você não me entregou não, né? 
 
       GISELA - Claro que não. Ao contrário de você, eu penso em nós dois. Se  
                           eu te entregar, eu vou junto porque eu faço a merda de ir nas  
                           tuas idéias! O jeito agora é a gente tirar o Aroldo aqui da Itália e  
                           voltar com ele para o Brasil o quanto antes para a poeira 
abaixar.  
                           Eu já comprei as nossas passagens para agora de tarde, a gente  
                           tem que voltar para o Brasil o mais rápido possível. 
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CENA 39/ CLIPE RIO DE JANEIRO/ SUBÚRBIO/ DIA 
Clipe com imagens do Rio de Janeiro e do bairro suburbano de Madureira de              
dia. 
Foco na fachada da casa de Fátima. 
 
CENA 40/ CASA DE FÁTIMA/ COZINHA/ INTERIOR/ DIA 
Na cozinha, Fátima passa o café enquanto escuta o samba tocando no rádio.             
Jurandir percebe que a ex-mulher está animada. 
 
         JURANDIR -  Acordou animada hoje, Fatinha? 
 
          FÁTIMA - Acordei. Graças a Deus amanheceu mais um dia, mais um dia  
                               para a gente dobrar as mangas e lutar pelos nossos sonhos. 
 

       JURANDIR - (Fingindo) Queria tanto poder te ajudar nas contas da casa,  
                                  minha loira. 
 
         FÁTIMA - E Pode. Termina de passar o café aqui que hoje eu vou sair  
                              mais cedo para ir no prédio do advogado do proprietário dessa  
                              casa que ele quer falar alguma coisa comigo. Daqui a trinta  
                              minutos, acorda os meninos, dá café para eles e leva os dois  
                              para a escola, quero ninguém faltando aula que o boletim dos  
                              dois tá vermelho. Aproveita para procurar aquele emprego  
                              que tu tá me prometendo há séculos e não procura. Tchau. 
 
Fátima passa a mão na chave e sai. 
 
        JURANDIR - (Reclamando) Saiu sem dar nenhum beijinho, eu hein. 
 
CENA 41/ MANSÃO DE GISELA/ SALA/ INTERIOR/ DIA 
Gisela, Noberto e Bianca chegam com Aroldo com o braço enfaixado. Irene os             
recebe. 
 
          IRENE - Ainda bem que vocês estão de volta. Fiquei tão preocupada  
                           com o senhor, seu Aroldo. Rezei mais de mil aves Maria para a  
                           minha santa te proteger. 
 
       NOBERTO - Pode ficar tranquila que o Aroldo está bem e está de volta,  
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                                 Irene. O pior já passou. 
 

        IRENE - Graças a Deus. Já ligou tanto jornalista para cá desde ontem  
                          querendo saber notícias do estado do seu Aroldo. 
 

       GISELA - Deixa que com os jornalistas eu me entendo depois. Já marquei  
                           uma entrevista para daqui a pouco com um jornalista para falar  
                           sobre a noite terrível que passamos em Veneza, Deus que me  
                           perdoe, gosto nem de lembrar. Mas eu sou uma pessoa pública 
                           e as pessoas querem saber o que aconteceu conosco. 
 
        AROLDO - Verdade, meu amor. O único problema é que eu vou ter que  
                               me ausentar da empresa por uns dias. 
 
       GISELA - E enquanto isso, o Noberto vai ficar na direção do Grupo. 
 
      NOBERTO - Prometo não decepcionar seu voto de confiança, Aroldo. 
 
       AROLDO - Eu também espero que não, Noberto. 
 
      GISELA - (A Irene) Sobe com ele, Irene. Tudo que o Aroldo precisa nesse  
                          momento é de descansar. Nada de pensar em trabalho pelos  
                          próximos dias. 
 
Irene e Bianca sobem com Aroldo. Gisela e Noberto ficam a sós. 
 
      NOBERTO - Até que enfim a presidência do Grupo Duarte de Almeida  
                                está nas mãos de quem realmente merece: as minhas. 
 
       GISELA - Pelo menos para alguma coisa o seu plano tinha que dar certo.  
                           Se o idiota do Luciano tivesse atirado na mira certa, uma hora  
                          dessas a gente estaria na leitura do testamento do Aroldo. Na  
                          próxima vez, quem vai cuidar de tudo sou eu. Agora você vai  
                          para a empresa trabalhar e eu vou dar uma entrevista para essas  
                          revistas de fofoca que querem saber como foi que o Aroldo 
levou  
                          o tiro. 
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        NOBERTO - Tem certeza que você vai falar? Tô achando arriscado. Vai  
                                  colocar a gente na mira da polícia. 
 
        GISELA - Claro que não, meu querido. Você acha realmente que vão  
                           pensar que a esposa do empresário milionário que planejou  
                           tudo com o amante dela? Claro que não. Além do mais, eu vou  
                           estampar a capa de todas as revistas de fofoca amanhã do Rio.  
                           Isso vai pegar bem para a minha futura candidatura na política e  
                           para os meus projetos sociais. 
 
      NOBERTO - Quem não te conhece, que te compre, Gisela. Você não vale  
                                nada. (Risos) Agora deixa eu ir que eu tenho uma presidência 
                                para assumir. Qualquer coisa, me liga. 
 
Noberto olha para ver se não tem ninguém olhando para eles e arranca um 
beijo de Gisela, logo depois, vai embora. 
 
CENA 42/ GRUPO DUARTE DE ALMEIDA/ INTERIOR/ DIA 
Desirée está na portaria cumprindo suas funções como secretária. Noberto já           
saí do elevador dando ordens. 
 
      NOBERTO - Providencia para mim, Desirée, a sala da presidência que ela  
                               agora é minha. Pede para tirarem tudo que seja do Aroldo  
                               que eu vou assumir a presidência por enquanto. E pede para  
                               darem uma boa faxina até o final do dia que eu quero aquela  
                               sala brilhando quando eu me mudar para lá. Caso contrário,  
                               coloco todo mundo na rua, inclusive você. 
 
        DESIRÉE - Pode deixar que eu vou providenciar isso, Noberto. Aliás, eu  
                                não consigo esquecer aquela noite no seu apartamento! 
 
     NOBERTO - Noberto? Quem te deu essa intimidade para falar assim  
                               comigo desse jeito?! Só porque passou uma noite comigo já  
                               acha que tem intimidade o suficiente? (Risos) Você não  
                              passou de uma diversão, garota. Tem gente que não se  
                              enxerga mesmo. Para você agora é doutor Noberto. Próxima  
                              vez que se referir a mim sem o doutor, tá no olho da rua. Fui  
                              claro ou quer que eu explico de novo? 
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        DESIRÉE - Sim, doutor Noberto. 
 
       NOBERTO - Acho bom. 
 
Noberto entra para a sua sala. Desirée o ameaça. 
 
      DESIRÉE - Vai aproveitando enquanto pode que eu vou acabar com a sua  
                             festa já já, Noberto. 
 
CENA 43/ ESCRITÓRIO DE RICARDO/ INTERIOR/ DIA 
Em sua sala, Ricardo está mexendo no computador e assinando alguns papéis.            
Sua secretária, Mira, leva Fátima até sua sala. 
 
        RICARDO - Pode entrar, Fátima. Obrigado, Mira. 
 
Mira sai da sala. Fátima entra e senta na cadeira. 
 
         FÁTIMA - Bom dia, doutor Ricardo. O senhor quer falar alguma coisa  
                              comigo da casa? 
 
       RICARDO - Bom dia, Fátima. Eu preciso mesmo falar com você sobre a  
                               casa. O meu cliente, que é o proprietário da casa, pediu para  
                               te avisar que ele vai colocar a casa à venda. O aluguel já não  
                               tá mais compensando para ele, mas ele vai te dar alguns dias  
                               para se mudar para outra casa porque eu imagino que você  
                               não deva ter condições de compra-lá. 
 
       FÁTIMA - Mas eu sempre paguei o aluguel em dia, doutor. Se o doutor  
                            me passar o número do proprietário eu posso convencer ele a  
                            desistir da venda. Ele não pode fazer isso comigo, eu moro lá há  
                            muitos anos, meus filhos cresceram naquela casa.  
                            (Desesperada) 
 
      RICARDO - Infelizmente não tem como voltar atrás, Fátima. A casa já está  
                              até à venda. Ele te deu sete dias para se mudar, eu espero que  
                              você consiga encontrar uma outra casa nesses sete dias. 
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Fátima fica arrasada com a notícia. 
 
      FÁTIMA - Eu não tenho nem para onde ir, doutor. Mas obrigada assim  
                          mesmo, o senhor já me ajudou muito. Obrigada. Eu vou dar um  
                          jeito nessa situação. 
 
Fátima sai arrasada da sala. 
 
CENA 44/ CRISTO REDENTOR/ EXTERIOR/ DIA 
A Câmera mostra do alto a cerimônia faraônica aos pés do Cristo Redentor. 
O local está repleto de flores e com um tapete vermelho digno de Óscar com               
muitos convidados e com muitos fotógrafos para registrarem cada momento. 
Na primeira fila de cadeiras, estão sentados Guilherme, Elen e Carolina. 
 

      ELEN - O Casamento tá lindo, né minha gente? 
 

    CAROLINA - Se eu me casasse com o herdeiro do petróleo que nem a  
                                Sabrina tá se casando com o Hugo, meu casamento seria na  
                                lua com uma cerimônia só para os mais íntimos! 
 

   GUILHERME - O seu recalque já está chegando na lua, amiga querida.  
                                   (Risos) Não se preocupa com isso. 
 

   CAROLINA - Que recalque? Meu querido, eu só não me casei até hoje por  
                               opção. 
 

   GUILHERME - Sei, por opção dos outros. (Risos) 
 

    CAROLINA - E Você tá falando o que de mim se você é outro encalhado?  
                                Nunca te vi namorar desde a época da faculdade, se enxerga.  
                                Não tem espelho em casa, não?! 
 

     ELEN - Já deu para parar vocês dois com essa implicância de um com o  
                     outro? Vamos ficar quietos que daqui a pouco tem a entrada da  
                     noiva. A Sabrina me mostrou o vestido de noiva que ela escolheu, é  
                     a coisa mais linda! E foi uma fortuna! Amanhã esse casamento vai  
                     estar em todas as capas de revista. 
 

 
 

35 



  
 

                                   

   CAROLINA - E Tomara que seja por um bom motivo… Tudo que a revista  
                               Celebridades não precisa é de um escândalo no casamento da  
                               editora chefe. 
 
CENA 45/ ESCRITÓRIO DE RICARDO/ INTERIOR/ DIA 
Ricardo cuida de algumas papeladas, seu telefone toca e ele atende. 
 

      RICARDO - (Ao Cel.) Oi, Stella. 
 
Stella anda pelo shopping cheia de bolsas enquanto fala no celular. 
 
      STELLA - (Ao Cel.) Oi, meu amor. Eu tava aqui pensando que a gente  
                           podia fazer um programa diferente hoje, só nós dois como nos  
                           velhos tempos, a gente deixa a Ágatha na casa da amiguinha e  
                           sai para algum lugar. 
 

     RICARDO - (Ao Cel./ Ríspido) Tá bom, Stella. Depois a gente vê isso, eu tô  
                              cheio de papelada aqui para resolver ainda hoje, quando eu  
                              chegar em casa, a gente decide, tchau. (Desliga o Cel.) Cheio  
                              de trabalho aqui e ela pensando em sair. (Falando sozinho) 
 
CENA 46/ CRISTO REDENTOR/ EXTERIOR/ DIA 
Com todos os convidados já em seus lugares e com o noivo, Hugo, no altar,               
começa a marcha nupcial, todos ficam de pé e Sabrina entra no tapete             
vermelho com o seu vestido belíssimo enquanto é fotografada. 
 
CENA 47/ AVENIDA/ TRÂNSITO/ EXTERIOR/ DIA 
Dentro da Kombi, parada no trânsito, Fátima começa a conversar com a            
imagem de Nossa Senhora que tem em sua Kombi. 
 
       FÁTIMA - Como que eu vou arrumar uma casa em sete dias, minha  
                             santa? Eu não tenho nem para onde ir com os meus filhos! Me  
                             ajuda, minha santa! Me ajuda! 
 
Perto dali, Gisela, dentro do carro e parada no trânsito, reclama. 
 
       GISELA -  Tinha até esquecido do trânsito infernal dessa cidade. Nunca  
                            vou chegar a tempo dessa entrevista no outro lado da cidade. 
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Em uma avenida movimentada, Gisela para com o seu carro devido ao trânsito             
e Fátima, com os nervos à flor da pele, não vê o carro da Socialite na sua frente                  
e bate a sua Kombi na traseira do automóvel. As duas saem para fora para ver                
os estragos do acidente e se encaram pela primeira vez. 
 

       GISELA - (Sai do carro falando) Tá cega, minha filha?! 
 
A Câmera fecha no rosto das duas. A imagem se congela em preto e branco. 
 
                          FIM DO PRIMEIRO CAPÍTULO   
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