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                                               “A um Passo De Deus”

FADE IN:

                      DEZEMBRO DE 2006

INT.Casa De Amanda-Noite-Madrugada-08 de Dezembro

Pé de pano está deitado na cama ao lado de uma garota, na 
cabeceira da cama tem uma arma.

Pé de pano
                         Tenho que ir.

Amanda
                      Fica mais um pouco.

Pé de pano
Você sabe que eu adoraria, sabe que de todas você é minha 
preferida...Mas tenho que trabalhar.

Ele a beija.

Amanda
                    Vai voltar mais tarde?

Pé de pano
                      Farei o possível.

Amanda
                    Vou ficar esperando.

Ele sorri.

De repente alguém arromba a porta do barraco, Lucas emerge e 
antes que Pé de pano possa pegar a armar, Lucas o atinge com 
um soco.

Amanda
                     Para com isso! Para!

Lucas continua a golpear Pé de pano.



Amanda se veste e sai correndo.

Lucas pega a arma na cabeceira engatilha e aponta para o 
rosto ensangüentado de Pé de pano.

Pé de Pano(Sorrindo)
                         Vai me matar?

A mão que Lucas segura a arma esta tremendo.

Pé de Pano
O que vai fazer depois que atirar em mim? Vai atirar em todos 
os meus soldados?

Lucas
         Não estou vendo seus soldados aqui, Julio.

Pé de pano
Ela com certeza foi avisar a eles, pensou nisso? Nessa arma 
só tem oito balas e eles são muitos.

Lucas
                       Cala a boca!

Pé de Pano
Abaixa essa arma, que você não morre...Só vai levar uma surra 
tem minha palavra.

Lucas
                        Sem chance!

Lucas parece decidido a atirar de vez, um disparo e ouvido.
      Corta Para:

10 Anos antes

EXT.Rua-Dia

Quatro Crianças de uns dez anos estão descendo o morro onde 
moram três meninos e uma menina, eles estão abraçados como 
eles parecem estar felizes.

EXT.Cruzamento-Dia



As quatro crianças estão na esquina de um sinal de transito, 
dois deles estão fazendo malabarismos para os motoristas, e 
dois passam de janela em janela pedindo dinheiro.
EXT.Cruzamento-Dia-Fim de tarde

OS quatro estão sentados contado o dinheiro.

Lucas
                    Consegui sete reais.

Miguel
            Sortudo, eu só consegui quatro reais.

Paulo
Seis!

Lucas
                       E tu Maria?

Maria
                     Consegui 14 reais.

Lucas
          Como ela sempre consegui mais que agente.

Maria
Minha  mãe  sempre  me  disse  que  eu  sou  uma  pretinha  muito 
bonita.

Miguel
                  Eu também não sou feio.

Maria
Mais eu tenho talento, sempre faço cara de triste e faminta, 
ai  eles  ficam  com  pena  de  mim...  Quando  crescer  vou  ser 
atriz.

Lucas
              Vou tentar isso da próxima vez.

Paulo
                   Quando deu no total?

Lucas
                       Trinta e um!

Miguel



          Trinta e um dividido por quatro é quanto?

Paulo olha para Maria.
Maria

    Sei não, ainda estou aprendendo a somar e subtrair.

Lucas
Sete e cinqüenta pra cada um, e sobra um real que vai pra 
Maria por ter conseguido mais dinheiro.

Miguel
                Vamos comer um hambúrguer. 

Paulo
                   Beleza a Maria paga!

Maria
              Nem pensar! Vou pagar só o meu.

 CORTA PARA:

EXT.Frente A Barraca De Lanches-Dia-Fim De Tarde

Eles estão comendo hambúrgueres com refrigerantes.

Miguel
  O que vocês pretendem esta fazendo daqui a uns dez anos? 

Paulo e Lucas ficam pensando.

Maria
       Eu já disse, vou esta atuando em alguma novela.

Paulo
              Não sei...Não penso muito nisso.

Miguel
                       E você Lucas?

Lucas
              Acho que estudando medicina.

Maria
              Eu nunca vi um medico negro.

Paulo
Também  não!  Todas  as  vezes  que  fui  no  hospital  só  tinha 
branco.



Miguel
                  Eu já vi um enfermeiro.

Maria
        Estamos falando de médicos não enfermeiros.

Miguel
      Se não tiver eu serei o primeiro medico negro.

Eles começam a rir.

Paulo
                      E você Miguel?

Miguel
...O que eu vou esta fazendo eu não sei, mas espero está 
rico.

Lucas(V.O.)
Quase  todo  o  dia  agente  descia  o  morro  e  íamos  para  o 
cruzamento  vê  se  decolávamos  uma  grana,  às  vezes  ate 
matávamos aula, mas com passar dos anos outras crianças foram 
chegando e nós crescemos, tivemos que buscar outras formas de 
ganhar dinheiro. 

      CORTA PARA:

                      Janeiro De 2006

INT.Casa DE Lucas-Quarto-Dia- 14 De Janeiro

Lucas esta dormindo quando o radio relógio marca 7 horas ele 
começa a desperta, Lucas começa a acordar sem muita vontade 
de se levantar.

Lucas(V.O.)
O despertador é o primeiro insulto do dia de um empregado, no 
meu caso desempregado.

Lucas senta na cama respira fundo e levanta.

INT.Casa de Lucas-Banheiro-Dia

Ele esta lavando o rosto, depois escova os dentes e sai.

INT.Casa De Lucas-Cozinha-Dia

Marta esta se preparando para sair, quando Lucas entra.



Marta
Bom Dia!
Lucas

                          Bom dia!

Marta
                 Vai procurar emprego hoje?

Lucas
              Tenho uma entrevista numa loja.

Lucas pega um pouco de café e um pedaço de pão.

Marta
              É pra trabalhar fazendo o que?

Lucas
                      Não disseram!

Marta
 Boa sorte meu filho, tenho que ir se não chego atrasada.

Lucas(Envergonhado)
     Tem como à senhora me dar o dinheiro da passagem?

Marta abre a carteira e retira uma nota de cinco reais.

Marta
  Só posso te dar isso, senão não chego no meu trabalho.

Lucas
                          Isso dá!

Marta
                     Deixa-me ir tchau!

MARTA: SAI DE CENA

Lucas Termina de tomar café.

INT.Casa De Lucas-Quarto-Dia

Lucas esta revistando os bolsos de suas bermudas e calças 
tentando  achar  alguns  trocados,  uma  moeda  de  cinqüenta 
centavos cai de um dos bolsos.



Lucas
      Cinqüenta centavos! Bem que podia ser um real.

     CORTA PARA:
EXT.Rua Próxima-Favela-Dia

Lucas esta descendo meio desanimado, ela para em frente à 
casa de Miguel e bate na porta, depois de alguns segundos 
Miguel atende a porta.

Miguel
                O que faz aqui tão cedo?

Lucas
           To indo pra uma entrevista de emprego. 

Miguel
                E que culpa eu tenho disso?

Lucas
Nenhuma, só vim saber se você vai descer pra trabalhar agora.

Miguel
Graças a Deus não, hoje eu vou ficar no turno da tarde vou 
sair daqui só lá pro meio-dia.

Lucas
                     Ta legal to indo!

Miguel
Faló irmão! Um conselho não diga que você mora numa favela 
esse pessoal são preconceituosos.

Lucas volta a descer a rua.

Lucas(V.O.)
O Miguel trabalha com o pai dele vendendo DVD pirata, desde 
pequeno agente sabia que ele era o mais esperto dos quatro 
apesar de ser o mais novo.

EXT.Ponto De ônibus-Dia

Lucas  faz  sinal  para  um  ônibus  que  passa  direto  alguns 
passageiros esbravejam contra o motorista. 

Passageiro#1
                       Que filha da puta!



Lucas
Não vai adiantar xingar, ele não vai ouvir mesmo e o ônibus 
estava cheio.

Passageiro#1
 Mas eu estou atrasado e me sinto melhor xingando a mãe dele.

Lucas
           Tudo bem! Me desculpa ter comentado.

INT.Ônibus-Dia

O ônibus está lotado, Lucas esta em pé.

Lucas(V.O.)
E desanimador pensar que se eu conseguir esse emprego, vou 
ter que encarar ônibus lotado todos os dias...Mas assim como 
essas pessoas eu preciso trabalhar, ninguém mandou eu não ter 
morrido jovem, ou ter nascido rico.

Um homem que está sentado em frente a Lucas se levanta para 
descer, mas do que depressa Lucas se senta.

Lucas(V.O.)
                Isso que eu chamo de sorte!

Dois pontos a frente entra uma idosa com uns 65 anos, ela 
fica em pé ao lado de Lucas que olha pra ela meio desanimado.

Lucas(V.O.)
Não é irritante quando uma idosa ou uma grávida entra num 
ônibus  lotado,  mesmo  sabendo  que  não  vai  ter  lugar  pra 
sentar, elas fazem isso por que sabem que algum idiota vai 
ceder  o  lugar...  É  incrível  como  geralmente  sou  eu  esse 
idiota.

Lucas se levanta para a senhora sentar, ela sorri.

Idosa#1
                         Obrigada!

Lucas
De nada!

EXT.Rua-Dia

Lucas esta descendo do ônibus, ele caminha ate uma loja de 
departamento.



Lucas
                      Hora do show!
INT.Loja Salvador-setor RH-Dia

A uma pequena fila, Lucas para atrás de um homem, nessa cena 
enquanto eles conversam as pessoas vão sendo chamadas.

Homem#1
                    Veio tentar emprego?

Lucas
Sim!

Homem#1
                         Eu também!

Lucas
                         Que bom!

Homem#1
         Bom nada! Estou desempregado a quase um ano.

Lucas
                        Sei como é!

Homem#1
  Eles estão exigindo cada vez mais coisas, ta um absurdo.

Lucas
    As pessoas têm que sempre esta procurando melhorar.

Homem#1
Mais é difícil, ate hoje eu não consegui fazer um curso de 
informática.

Lucas
       Tem muitos cursos grátis por ai, eu mesmo fiz um.

Homem#1
            Nunca tem vaga, ou é só pra estudante.

Lucas
                      Isso acontece.

Já não tem ninguém na frente do Homem#1.



Homem#1
     O próximo sou eu, estou confiante que dessa vez vai.

Lucas
                        Boa sorte!

Homem#1
Valeu!

O homem#1 é chamado.

Lucas fica olhando a sua volta e caminhando de um lado para o 
outro enquanto os minutos passam, o Homem#1 sai de dentro da 
sala meio alterado.

Homem#1
                 Cambada de filha da puta!

Lucas
                 Não conseguiu o emprego?

Homem#1
              Descobriu isso como retardado.

Lucas fica desconcertado.

Lucas
                     Eu sinto muito!

Homem#1(Indo Embora)
        Sente porra nenhuma! Sente porra Nenhuma!

A chefe dos Recursos humanos se aproxima de Lucas.

Mulher#1
            Espero que você não seja igual a ele.

Lucas
   Não se preocupe, mas o que fez ele ficar tão irritado.

Mulher#1
Não estou muito certa, eu só disse a ele que para o emprego 
precisa saber informática.

Lucas
                      Isso explica!



Mulher#1
                Acompanhe-me ate minha sala.

Eles entram na sala.

INT.Loja-RH-Sala

Ele o convida a se sentar, Lucas esta tremendo.

Mulher#1
                        Está nervoso?

Lucas
Não!

Mulher#1
                Então por que esta tremendo?

Lucas
                   É o ar-condicionado!

Mulher#1
               A meu Deus esta muito forte?

Lucas
                       Um pouquinho!

A mulher#1 diminui o ar-condicionado.

Mulher#1
Me desculpe, já estou acostumada nem tinha percebido que ele 
estava muito forte.

Lucas
    Tudo bem, vai ver sou eu que não estou acostumado. 

Mulher#1
Pode ser!

Ela faz algumas perguntas, no relógio vemos que os minutos 
passaram.

Mulher#1
Muito bem, quantos ônibus você precisaria pegar caso seja 
contratado.

Lucas



  Só um...Que dizer dois, um pra vir outro pra ir embora.

Ela balança a cabeça como se tivesse concordando.
Mulher#1

                      Onde você mora?

Lucas
...Tijuca!

Mulher#1
    Tenho uma prima que mora lá, em qual parte você mora?

Lucas
                       Na parte alta.

Mulher#1
              Lá pro lado do alto da boa vista?

Lucas
             Não, lá pro lado do borel mesmo.

A mulher#1 tenta disfarçar a surpresa.

Mulher#1
 Ah ta!

Lucas
                    Mais não sou bandido!

Mulher#1
                     Eu não disse nada!

Lucas
                 Vai dizer que não pensou?

Mulher#1
Claro que não, nem todo mundo que mora numa favela é bandido.

Lucas
               Nem todo mundo pensa assim.

Mulher#1
Bom  Lucas,  agente  vai  analisar  e  qualquer  coisa  nós  te 
ligamos.

Lucas
                    Vou ficar esperando.



Mulher#1
Ok! Tchau!

EXT.Rua-Dia

Lucas esta saindo da loja, ela caminha em direção ao ponto de 
ônibus.

Lucas(V.O.)
Sempre quando eles dizem que vão ligar pode ter certeza que a 
99% de chances deles não ligarem, deveria ter ouvido o Miguel 
e não ter dito onde eu moro...Agora já era.

Ele para em frente a uma loja de roupas e fica olhando os 
preços.

Lucas(V.O.)
Nossa! 200 reais por uma camisa tem que ser muito louco pra 
pagar...Ou muito rico, e eu não estou incluído em nenhuma 
dessas classes.

Ele vai para o ponto e fica esperando o ônibus.

INT.Ônibus-Dia

O ônibus esta praticamente vazio, a umas dez pessoas, Lucas 
está sentado olhando a paisagem.

O ônibus para e dois jovens entram no ônibus, passam pela 
roleta e sentam nos últimos bancos.

Lucas olha pra trás e desconfia dos jovens.

Lucas(V.O.)
Tenho certeza que eles vão assaltar o ônibus...

Lucas verifica quanto tem no bolso.

Lucas(V.O.)
Um e cinqüenta, não da nem pra pegar outro ônibus, desço e 
vou andando ou fico e sou assaltado?...Eu vou ficar pelo 
menos o ônibus vai passar perto de casa.

Os dois jovens se levantam e anunciam o assalto.

Jovem#1
          Todo mundo quieto se não vão levar bala. 



Jovem#2
                        Sem gracinha!
Os passageiros ficam assustados, os jovens vão passando pelos 
passageiros e roubando os pertences, eles chegam ate Lucas 
que entrega 1,50.

Jovem#1
                Ta de sacanagem? Quer morrer. 

Lucas
       Claro Que não, mas isso é tudo que eu tenho.

Jovem#2
                  Qual é passa o celular! 

Lucas
                  Meu celular está em casa.

Jovem#1
O celular ta em casa? È então vai morrer, onde já se viu sair 
de casa com um e cinqüenta.

Jovem#2
Tem que sempre sair com pelo menos cinco reais cara e se você 
for assaltado hein?

Lucas
                  È que estou desempregado.

Jovem#1
                    Eu também meu irmão!

O jovem#1 da uma coronhada na cabeça de Lucas que desmaia.

INT.Ônibus-Dia-Dois minutos depois

Lucas  começa  a  acordar  meio  atordoado,  sua  cabeça  esta 
sangrando e ele nota que esta sem os tênis.

A um homem baleado na perna.

Lucas
                       O que houve? 

Mulher#2
      Ele tentou desarmar um dos bandidos e foi baleado.



Lucas
                     Que dor de cabeça.

Mulher#2
                   Deve ter sido a pancada.

      CORTA PARA:

EXT.Em frente ao hospital-Dia

Lucas esta saindo do hospital sua cabeça esta enfaixada.

Lucas(V.O.)
Deveria ter descido do ônibus, pelo menos ainda teria meu 
tênis pra ir andando pra casa.

Ele começa a caminhar.

INT.Casa De Lucas-Cozinha-Noite

Lucas esta jantando com sua mãe.

Marta
                  Onde você se machucou?

Lucas
                       Fui assaltado!

Marta
                       E te bateram?!

Lucas
             É que eu só tinha um e cinqüenta. 

Marta
            Meu Deus eles podiam ter te matado.

Lucas
Achei que eles iam fazer isso, mas o pior foi ter que andar 
duas horas descalço pra chegar em casa.

Marta
            Pelo menos conseguiu o emprego?

Lucas
        A mulher disse que qualquer coisa me ligava.

Marta



  Quando eles dizem isso, é quase certo que não vão ligar.

Lucas sorri concordando.
Marta

                     Continua tentando. 

Lucas
         Não esquenta não, vou continuar a procurar.

Marta se levanta e começa a lavar a pouca louça que a na pia.

Marta
            Seria bom uma ajuda nas despesas.

Lucas
               Eu só preciso de um trabalho. 

Marta
              Por que não tenta outra coisa?

Lucas
                        Tipo o quê?

Marta
                   Pedreiro por exemplo.

Lucas
       Não creio que isso daria certo, mas posso tentar.

Marta termina de lavar a louça, e seca as mãos.

Marta
       Vou tomar um banho e vou dormir, estou exausta. 

Lucas
         Fica com o quarto, eu durmo na sala hoje.

Marta
        Não precisa você também deve está cansado.

Lucas
                       Ate que não!

Marta: SAI De Cena

Lucas(V.O.)



Por  mais  que  ela  tente  disfarçar,  já  esta  ficando  muito 
cansativo pra ela sustentar essa casa sozinha, e esta bem 
claro  que  eu  não  posso  mais  ficar  sem  um  trabalho,  não 
importa qual seja...Eu preciso de um.
EXT.Laje-Dia-15 De Janeiro

Lucas e Paulo estão conversando.

Paulo
           Eu não estou preocupado com trabalho.

Lucas
               Sorte a sua, por que eu to.

Paulo
Eu sou sozinho, o pouco que eu consigo da pra me virar muito 
bem.

Lucas
Mais eu preciso ajudar a minha mãe, e ta uma droga conseguir 
um emprego.

Paulo
Tudo tem seu tempo cara, por isso eu deixo o destino me 
guiar, não vai adiantar ficar me preocupando.

Lucas
Estou cansado de ficar contando dinheiro pra saber se vai dar 
pra comprar, ou pedindo dinheiro pra minha mãe pra ir em 
entrevista de emprego.

Paulo
              Ela reclama de dar o dinheiro?

Lucas
Não! Mais o dinheiro é dela, e ela já sustenta a casa, eu me 
sinto mal.

Paulo
Por que você não vai pedir emprego na boca, eles estão sempre 
precisando de gente nova.

Lucas
                 Você ta falando serio?

Paulo
   Claro! Sem contar que é um trabalho de meio expediente.



Lucas
                     Meio expediente?

Paulo(Sorrindo)
É cara, você começa de manha e pode ser que nem chegue à 
noite.

Lucas
               Não estou vendo graça nenhuma.

Paulo
Se você não estivesse tão desesperado procurando um emprego, 
você acharia graça.

Lucas
          Não levo jeito pra trabalhar no trafico.

Paulo
Eu sei! Estava brincando...Desde pequeno que agente sabe que 
você não é capaz de matar uma barata, você sempre foi o 
certinho do grupo, o protetor.

Lucas
      Talvez seja por isso que eu sempre me dou mal.

Paulo
Se eu não me engano estavam precisando de gente no deposito 
de gás, por que não vai lá da uma olhando.

Lucas
                      O lá de baixo?

Paulo
          Não, o do asfalto...Perto do shopping.

Lucas
                        Vou lá ver.

EXT.Em Frente ao Deposito de gás-Dia

Lucas esta falando com um homem.

 Homem#1
                 A vaga já foi preenchida.

Lucas



           Não tem nenhuma outra coisa pra fazer?

Homem#1
  Tenta o pet shop ali da esquina, eles estavam contratando.

Lucas
                    Nessa rua aqui mesmo?

Homem#1
                     É, ali na esquina.

Lucas
Obrigado!

INT.Pet shop-Dia

Lucas esta falando com um senhor.

Homem#2
      A vaga que temos aqui e pra passear com cachorros.

Lucas
                   Pra mim está ótimo.

Homem#2
             Você tem segundo grau completo?

Lucas
         Segundo grau pra passear com cachorros.

Homem#2
Se os cachorros precisam de alguém pra passear com eles, 
significa que os donos são pessoas ocupadas e de dinheiro, eu 
não posso mandar um analfabeto pra casa de uma dondoca.

Lucas
              Eu tenho segundo grau completo.

Homem#2
Bom, me traga uma copia amanha com uma copia da sua carteira 
de identidade e você começa amanha mesmo.

Lucas
                 Certo...Muito obrigado!

      CORTA PARA:

EXT.Rua-Dia seguinte-Fim de tarde-16 De Janeiro



Lucas esta subindo o morro em direção a sua casa, sua calça 
esta  rasgada,  e  enfaixada  na  altura  da  canela,  Miguel  o 
observa subir.

Miguel
               Cara o que houve com você?

Lucas
                      Fui demitido!

Miguel
                     No primeiro dia!

Lucas
Sim!

Miguel
                      O que você fez?

Lucas
Bem!

                    FLASHBACK DE LUCAS

INT.Prédio-Corredor-Dia

Lucas  está  parado  na  porta  de  um  apartamento  tocando  a 
campainha

Lucas(V.O.)
Às oito horas em ponto eu estava na casa de uma mulher pra 
pegar a cadela dela.

Uma mulher branca e bem vestida atende a porta.

Lucas(V.O.)
Eu disse pra ela que trabalhava no pet shop e que tinha ido 
busca a cadela.

A mulher trás a cadela e fala com Lucas como se estivesse 
explicando alguma coisa.

Lucas(V.O.)
Ela me passou um monte de instrução, mas esqueceu de me dizer 
o mais importante.

Miguel(V.O.)



O quê?

Lucas  esta  passeando  com  a  cachorra  numa  praça,  alguns 
cachorros vira –lata começam a se aproximar.

Lucas(V.O.)
                 Que a bendita estava no cio.

Lucas tenta afastar os cachorros, que começam a cercar a 
cadela, um dos cachorros tenta subir em cima da cadela pra 
cruzar mais Lucas a puxa.

Dois dos cachorros começam a morder Lucas enquanto os outros 
dois cruzam com a cadela.

VOLTA Para o morro.

Miguel
Você deixou a cadela de raça da mulher cruzar com um monte de 
vira-lata.

Lucas
Tentei  impedir,  mas  olha  o  que  eles  fizeram  com  a  minha 
perna, pior do que as mordidas, foi ter que tomar uma anti-
rábica .

Miguel
Olha se algum dos vendedores for preso ou algo do tipo, eu 
peço meu pai pra te dar o emprego.

Lucas
Muito  obrigado,  mas  eu  já  não  posso  mais  ficar  sendo 
sustentado pela minha mãe, no caminho pra cá eu tomei uma 
decisão, vou ir pedir emprego na boca.

Miguel(Surpreso)
     Você está louco, acha que sua mãe vai gostar disso.

Lucas
Claro que não, mas eu tentei do modo certo e só me dei mal, 
quem sabe fazendo isso às coisas comecem a dar certo.

Miguel
         Não tome nenhuma decisão de cabeça quente.

Lucas
                       Eu já tomei!



Miguel
Na maioria das vezes isso não tem volta, você vai acabar 
deixando sua mãe sozinha.

Lucas
                     Eu vou arriscar!

EXT.Morro-Dia

Lucas esta chegando perto da boca, ele vê dois garotos com 
cerca de 14 anos com pistolas na cintura.

Lucas(V.O.)
Provavelmente esses garotos não vão nem chegar aos 18 anos, 
provavelmente eles só tem as mães, e estão aqui pra ajudá-
las...Ou talvez seja pelas mulheres e o respeito que aquela 
arma impõe.

Lucas  respira  fundo  e  vai  se  aproximar  mais,  quando  seu 
celular toca, ele se esconde.

Lucas(V.O.)
Passei a andar com meu celular depois do assalto, caso seja 
assaltado de novo talvez não apanhe.

Lucas atende ao celular.

Lucas
Alô! 

Mulher#1(V.O.)
           Lucas! É aqui da loja Salvador lembra.

Lucas
Claro!

Mulher#1(V.O.)
        Então, você ainda está interessado no emprego.

Lucas olha na direção da boca.

Lucas
                        Estou sim!

Mulher#1(V.O.)
 Então você começa amanha, e traga sua carteira de trabalho.



Lucas
                  Claro! Muito obrigado!

      CORTA PARA:

INT.Lojas Salvador-Dia-17 De Janeiro

A  mulher#1  esta  com  algumas  roupas  na  mão,  Lucas  esta 
vestindo com o uniforme da loja.

Mulher#1
Bom seja bem vindo, como eu já disse sua função é colocar no 
lugar  as  roupas  que  os  clientes  deixarem  no  provador, 
auxiliar os clientes caso preciso, as vezes você terá que 
ficar no caixa, e o mais importante sempre fique de olho em 
clientes que você ache que são suspeitos.

Lucas
                         Tudo bem!

Ela entrega algumas roupas para Lucas.

Mulher#1
         Pode começar colocando essas no lugar. 

Lucas(Sorrindo)
                        Pode deixar!

Mulher#1: Sai De Cena

Lucas começa a colocar as roupas no lugar.

Lucas(V.O.)
Um pouco de sorte às vezes não faz mal a ninguém! Ainda bem, 
pois acho que não duraria muito trabalhando para o trafico, 
sabe como é... É mais fácil eu, apanhar e agradecer, do que 
bater em alguém.

Lucas continua a guardar as roupas.

FADE OUT:

O Fim

 



                     “A um Passo De Deus”

FADE IN:

                    

                       FEVEREIRO DE 2006

INT.Casa De Maria-Cozinha-Dia-12 De Fevereiro

Abre com Maria, ela esta cantando feliz enquanto coloca café 
numa xícara, depois ela coloca um pouco de leite e mistura, 
também passa manteiga num pão.

Maria(Cantando)
Tem lugares que me lembram, minha vida por onde andei...

Ela sai da cozinha levando a xícara de café e o pão.

INT.Casa De Maria-Quarto-Dia

A uma senhora deitada na cama, Maria entra.

Maria
                        Bom dia vó!

Carmem
                    Bom dia minha filha.

Maria coloca a xícara e o pão sobre a mesa do lado da cama e 
ajuda Carmem a se levantar e entrega o pão e o café.

Carmem
                 Só te dou trabalho não é?

Maria
Imagina, a senhora é toda a família que eu tenho, a senhora e 
os meninos.

Lucas(V.O.)



A Maria foi criada pela avó desde que tinha nove anos, a Mãe 
dela saiu pra comprar cigarros e nunca mais voltou...Ate hoje 
agente não sabe se ela morreu ou só abandou a Maria, mas 
agora que a dona Carmem esta doente a Maria retribui, não sei 
se só por obrigação ou por amor.
Maria  abre  uma  gaveta  dos  guarda-roupas  onde  tem  algumas 
caixas de remédio.

Maria
              Seus remédios estão acabando.

Carmem
Não se preocupa com isso não, acho que tem pra mais uns três 
dias.

Maria
Eu compro quando estiver voltando do trabalho, alias a Kátia 
vai vir aplica a injeção de insulina mais tarde.

Carmem
                         Tudo bem. 

Maria
Tenho que ir se não chego atrasada, não tive tempo de fazer 
comida,  então  vou  pedir  pra  entregarem  uma  quentinha  pra 
senhora.

Carmem
          Não precisa gastar seu dinheiro filha.

Maria
             Eu pago depois não tem problema.

INT.Casa de Maria-Banheiro-Dia

Maria esta colocando sua roupa de caixa de super mercado.

EXT.Rua-Dia

Maria  esta  descendo  uma  das  ruas  do  morro,  ela  vai 
cumprimentando quase todo mundo que passa por ela.

Maria
Oi seu João!

EXT.Em Frente ao ponto De Ônibus-Dia



Lucas esta esperando um ônibus quando Maria passa.

Maria
                      Bom Dia Lucas!

Lucas
                      Bom Dia Maria!

Maria
            Faz quase uma semana que não te vejo.

Lucas
                    Eu to trabalhando. 

Maria
             Você conseguiu o emprego que bom.

Lucas
             Foi literalmente na ultima hora.

Maria
          Coisas boas acontecem com pessoa boas.

Lucas
                De onde você tirou essa?

Maria
               Provavelmente de um livro. 

 Lucas
            Não concordo com o que você disse.

Maria
      Vai assistir minha peça de teatro mais tarde?

Lucas
      Claro! Vai ser na associação de moradores ne?

Maria
                  È, lugares limitados!

Lucas
          Pode deixar vou esta na primeira fila.

Maria
                        Ta, tchau!

      CORTA PARA:



INT.Supermercado-Dia

Maria esta sentada passando as compras de uma moça enquanto 
conversa com a funcionaria do lado.

Maria
                    Vai ir lá mais tarde?

Ana
                Se eu sair do culto a tempo. 

Lucas(V.O.)
A Maria realmente quer muito ser atriz, ela fez seis cursos 
de teatros e três peças na associação de moradores, todas bem 
chatinhas e com muitas limitações financeiras...Mas o ponto 
alto  de  sua  carreira  ate  agora,  foi  ter  aparecido  dez 
segundos numa novela das oito, ela quase teve uma fala, mas 
ela estava tão nervosa que errou a fala 12 vezes, então eles 
a mandaram só apontar pra onde a personagem devia ir.

Maria
                         Entendo!

O gerente vem caminhando na direção dos caixas.

Gerente#1
 Maria, quando terminar com a cliente venha ate minha sala.

O  gerente  vai  para  a  sala,  Maria  olha  pra  Ana  com  uma 
expressão de preocupada.

Ana
                 Por que ele quer vê-la?

Maria
                        Eu não sei!

Ana
               Será que você não fez nada?

Maria
                    Eu nunca faço nada.

INT.Supermercado-Sala do Gerente-Dia

O gerente#1 está sentado, Quando Maria bate na porta.



Gerente#1
                      Pode entrar Maria!

Maria entra e para em frente à mesa dele.

Gerente#1
                     Sente-se, por favor.

Maria se senta.

Gerente#1
               Sabe por que eu lhe chamei aqui?

Maria
Não  faço  a  mínima  idéia!  Mas  se  sumiu  alguma  coisa  das 
prateleiras pode ter certeza que não fui eu.

Gerente#1
Não foi por isso que te chamei aqui, e não se preocupe você 
não será demitida.

Maria respira aliviada.

Maria
A que bom! Já estava me perguntando o que eu tinha feito de 
errado.

Gerente#1
Você não fez nada de errado, muito pelo contrario você tem 
sido a melhor funcionaria da nossa rede de supermercados.

Maria
                  De todas as sete lojas?

Gerente#1
 Sim!

Maria
Nossa!

Gerente#1
            E por isso você vai ganhar um premio.

Maria
                        Um aumento?

Gerente#1



Não!

Ele entrega duas credenciais a Maria, ela pega e fica olhando 
sem entender.

Maria
                       O que é isso?

Gerente#1
      Duas credenciais para um camarote no sambódromo. 

Maria
                    Preferia o aumento.

Gerente#1
Se você não quer me devolve que eu entrego para a segunda 
colocada.

Maria
Não!

INT.Supermercado-Dia

Maria esta ao lado de Ana nos caixas.

Ana
                      Foi demitida?

Maria(Mostrando o crachá)
Não! Mas me deram essa credencial para o sambódromo, quer ir?

Ana
Não obrigada! No carnaval vou fazer vigília pelos pecadores.

Maria
                       Ta legal então! 

      CORTA PARA:

INT.Farmácia-Dia

Maria esta comprando os remédios de sua avó.

Farmacêutico
               Deu 21 reais e trinta centavos.

Maria procura nos bolsos mais só acha dezenove, ela vê Miguel 
passar em frente à farmácia carregando duas mochilas.



Maria
Miguel!

Ele entra na farmácia.
Miguel
Diz ai!

Maria
            Tem três reais pra me emprestar?

Miguel
                         Tenho sim!

Miguel retira três reais do seu bolso e entrega para Maria.

Maria
                          Obrigada!

Maria pega e paga os remédios, eles saem da farmácia.

Maria e Miguel estão subindo uma rua do morro.

Maria
      Vai assistir a minha peça de teatro mais tarde?

Miguel
      Claro! Por que acha que eu cheguei mais cedo.

Maria(Sorrindo)
É mesmo?

Miguel
 Na verdade não, os guardas chegaram lá e tive que me mandar.

Maria
                Bem que eu achei estranho.

Miguel
Ate mais!

Maria
Ate!

INT.Casa De Maria-Quarto-Dia



Carmem  esta  deitada,  Maria  esta  colocando  os  remédios  na 
gaveta.

Maria
                      Tomou a injeção?

Carmem
Tomei!

Maria
                      A senhora comeu?

Carmem
                 Não estava com muita fome.

Maria
    Mais a senhora precisa comer, não gostou da comida.

Carmem
                A comida dela já foi melhor.

Maria
                 Vou fazer alguma coisa!

Maria sai do quarto.

INT.Casa De Maria-Cozinha-Dia-Fim de tarde

Maria esta fazendo uma salada de alface, e esta mexendo numa 
panela.

Efeito: Passagem de tempo

Carmem  esta  comendo  peixe  com  salada,  Maria  esta  bebendo 
água.

Maria
                   E ai, já posso casar?

Carmem
                         Esta ótima.

Maria olha para o relógio e se da conta que já esta quase na 
hora de sua apresentação.

Maria
                 Tenho que ir me preparar.



Carmem
                   Pode ir minha filha.

Maria
                Não vou voltar muito tarde.

Carmem
Boa sorte! E desculpe não poder ir, minhas pernas já não são 
as mesmas.

Maria
   Vou ver se alguém lá grava pra senhora poder ver depois.

Carmem
Tudo bem!

INT.Associação De Moradores-Sala-Noite

Maria esta se maquiando com um pequeno espelho, ela esta 
usando um vestido azul que aparenta ser caro.

Ela termina de se maquiar e respira fundo.

Maria
È a terceira vez que faço isso e ainda sinto um frio na 
barriga.

EXT.Associação De Moradores-Laje-Noite 

A cerca de trinta cadeiras enfileiradas em linha de dez, 
Lucas, Paulo e Miguel estão sentados na primeira fila, as 
outras cadeiras ainda estão vazias.

Paulo
            Alguém sabe sobre o que é a peça?

Lucas
                      É um monólogo.

Miguel
         As peças mais chatas são os monólogos.

Paulo
         Quantos monólogos você já assistiu?

Miguel



Esse vai ser o primeiro, mas pensa bem ficar uma hora ou mais 
ouvindo uma pessoa falar um monte de coisa é chato.

Lucas
Espero que esse monologo não seja tão chato, por que com o 
sono que eu estou vou acabar dormindo nos primeiros minutos.

Paulo
                  Começa a rezar então!

Efeito: Passagem de tempo

Vinte cadeiras estão ocupadas, Maria sobe ao pequeno palco 
improvisado e se senta.

Maria(Grita)
                     Por que estou aqui!

Lucas se assusta.

Lucas
Que isso!

Maria
Por que estou viva?! Por que Deus não me levou embora ainda? 
Por que estou fazendo essas perguntas?

Paulo
                     Isso vai render!

EFEITO: Passagem de Tempo

Maria  ainda  esta  se  apresentando,  Paulo  e  Lucas  estão 
dormindo, Miguel os acorda.

EFEITO: Passagem De Tempo 

Maria  termina  sua  apresentação,  e  as  pessoas  começam  a 
aplaudir.

Maria
                         Obrigada!

Maria  desce  do  palco  e  se  aproxima  das  pessoas,  algumas 
pessoas a cumprimentam.

Maria



                          Obrigada.

Maria termina de se despedir das pessoas.

Lucas, Miguel e Paulo vão falar com ela, que bate na cabeça 
de Lucas e Paulo.

Paulo
                   Que violência é essa?

Maria
                     Vocês dormiram!

Lucas
                  Foram só cinco minutos.

Maria
               Cinco minutos é muita coisa.

Paulo
   As partes que eu assisti eu achei muito...Interessante.

Maria
      Você esta dizendo isso só por que é meu amigo.

Lucas
                     Eu também gostei.

Maria
 Se tivessem realmente gostado vocês não teriam dormido.

Miguel
                      Isso é verdade!

Maria
Miguel!  Ganhei  credenciais  para  um  camarote  vip  no 
sambódromo, quer ir comigo?

Miguel
Claro!

Lucas
  Espera ai, por que o Miguel, por que não eu ou o Paulo?

Maria
         Ele foi o único de vocês que não dormiu.



Lucas
Se você tivesse dito que estava em jogo uma credencial para o 
sambódromo eu também teria me mantido acordado.

Paulo
E eu!

Maria
           Nossa, que belos amigos vocês são heim. 

Lucas
                Desculpa, você esta certa.

Paulo
                      Eu vou embora.

Lucas
        Também vou, amanha tenho que acordar cedo.

Lucas E Paulo: Saem De Cena

Maria
             E você não tem que ir também?

Miguel
Tenho!

EXT.Associação De Moradores-Laje-Noite-Mais tarde

Maria esta guardando as cadeiras, Miguel entra.

Miguel
Por que não disse que era você que tinha que guardar isso, 
com certeza os caras teriam ficado pra ajudar.

Maria
                Não sei...Vergonha talvez. 

Miguel começa a ajudar a guardar as cadeiras.

Miguel
                      Vergonha de que?

Maria
De ter que ser eu a guardar tudo, de não ter nenhum contra-
regra pra fazer isso por mim.



Miguel
           Isso não é motivo pra ter vergonha.

Maria
Pra mim é, ainda mais que eu acho que as pessoas não gostaram 
da peça.

Miguel
     É impressão sua, é claro que as pessoas gostaram.

Maria
Eu vi a cara de sono delas, sem contar que o Lucas e o Paulo 
dormiram.

Miguel
Por que da próxima vez você não faz outra coisa ao invés de 
um monologo?

Maria
Por que é mais barato, e caso você não saiba sou eu mesmo que 
banco tudo, foram seis meses pra pagar quinhentos reais ao 
Marcos.

Miguel
Quem? 

Maria
              Marcos Deodatto, o roteirista. 

Miguel(Sorrindo)
Da próxima vez vou ver se meu pai te da uma contribuição, ai 
você coloca a logomarca da barraca dele ai.

Maria
                      Muito engraçado.

Miguel
                Desculpa, não pude resistir.

Maria
Eu sei que nunca vou ser uma atriz do porte de uma Luiza 
Landim, mas sei que posso ser uma boa atriz.

Miguel
Você já é!

Maria



            Obrigada, eu precisava ouvir isso.

Miguel
              Estamos aqui pra isso gatinha.

Maria
                     Eu te amo cara!

Miguel
          Também te amo, você é minha melhor amiga.

Maria
            Está pronto pra curtir o carnaval?

Miguel
        To sim, já estou com umas quinze camisinhas.

Maria
Nossa!

Miguel
Posso encontrar alguma atriz famosa no camarote, elas podem 
estar bêbadas, quem sabe eu tenho uma chance.

Maria
                   Vou torcer por você!

Miguel sorri.
      CORTA PARA:

INT.Sambódromo-Área Vip-Corredor-Noite-24 de Fevereiro

Maria e Miguel estão procurando o camarote, eles passam por 
alguns famosos.

Miguel
           Não pensei que isso fosso tão grande. 

Maria
                    Acho que é aquele.

Eles entram no camarote de uma marca de cerveja.

INT.Sambódromo-Área Vip-Camarote 1-Noite

Ao entrarem eles ficam impressionados com a decoração, e com 
os famosos que estão no camarote.



Miguel(Empolgado)
              É aquela atriz da novela das oito. 

Maria
Se acalma Miguel, desse jeito vão pensar que nós somos um par 
de favelados que nunca estiveram num camarote.

Miguel
Não sei você mais eu nunca estive num lugar como esse, e nós 
moramos numa favela.

Maria
     Mais não somos favelados, pelo menos eu não sou.

Miguel
                       Ta tudo bem!

Miguel se afasta de Maria sem que ela note, ele vai para a 
mesa do buffet.

Maria
Agora se acalma...

Ela se da conta que Miguel não esta mais perto dela.

Maria
Miguel!

Maria  se  aproxima  Miguel,  ele  está  impressionado  com  um 
camarão enorme.

Miguel
           Você já viu um camarão desse tamanho?

Maria
                Ao vivo é a primeira vez.

Miguel
       Acho que um desse da pro almoço e pra janta.

Maria
                 Deixa de ser exagerado.

Miguel
 Estou exagerando, então eu te desafio a comer um inteiro.

Maria



                    Não vou fazer isso.

Miguel
            Não vai fazer por que não consegui.

Maria
                  É claro que eu consigo!

Miguel
                        Então come!

Maria
                          Ta legal!

Maria pega o camarão e começa a comer, nisso um segurança do 
camarote se aproxima deles.

Segurança#1
           Posso saber como vocês entraram aqui?

Maria para de comer o camarão, Miguel pega a credencial e 
mostra para o segurança.

Miguel
                  Nós somos vips amigo.

O segurança#1 olha a credencial.

Segurança#1
  Lamento informá-los, mas vocês estão no camarote errado.

Miguel
O quê!?

Segurança#1
   O camarote de vocês é o ultimo no final do corredor.

Miguel e Maria ficam constrangidos quando as pessoas começam 
a olhar para eles, Maria coloca o camarão de volta na mesa e 
eles saem.

INT.Sambódromo-Área Vip-Camarote 2-Noite

Ao entrarem Miguel e Maria notam a decoração mais pobre e não 
vêem nenhum artista. 

 Miguel
            Agora estamos no camarote certo.



Maria
              Agente devia ter ido embora!

Miguel
 Ta doida? Oportunidades como essa não acontecem sempre não.

Maria
                     Vamos ao buffet!

Eles chegam na mesa de buffet, um funcionário os cumprimenta, 
na mesa tem coxinhas, empadinhas e outros salgadinhos, Miguel 
pega uma empadinha.

Miguel
                    Essa empada é de quê?

Funcionário#1
                      Camarão senhor!

Miguel come a empadinha.

Miguel
                 Essa empada era de camarão? 

Funcionário#1
                          Sim senhor!

Miguel
Então eu acho que alguém comeu o camarão antes de mim, por 
que não senti gosto de camarão.

O funcionário#1 fica sem graça, Miguel come uma coxinha.

Miguel
             Ta faltando galinha aqui também.

Maria
                Miguel! Ele não tem culpa.

Miguel
             Eu sei! Mais desabafa faz bem.

Maria
         Vou ver se consigo assistir ao desfile.

Miguel



        Vou ver se acho recheio em alguns desses.

Maria tenta se aproximar da janela para ver o desfile, mas já 
tem muitas pessoas, ela tenta arrumar um espaço mais não 
consegue, ela resolve forçar a passagem e é empurrada.

Miguel a segura antes que ela caia.
Maria

                Você não estava comendo?

Miguel
O segurança me expulsou, disse que tinha que sobrar coxinha 
pros outros também.

Maria
          Não tem nem mais espaço pra ver o desfile.

Miguel
          Vou dar uma volta pra ver se pego alguém.

Maria
                 Vai me deixar sozinha?

Miguel
                       Eu já volto!

Miguel: Sai De Cena

Maria senta numa cadeira, pouco depois um homem se senta ao 
lado dela.

Paolo(Sotaque Italiano)
           Pensei que os camarotes fossem melhores.

Maria
   Os outros são! Mais esse aqui é da terceira classe.

Paolo
             Foi o único que tinha sobrado.

Maria
                  Você também é duro?

Paolo
Como?

Maria



                   Também é sem grana?

Paolo
Não! È Que eu tenho o costume de deixar tudo pra ultima hora.

Maria
                        Sei como é!

Paolo
              Meu nome é Paolo! Qual é o seu?

Maria
Maria!

Paolo
               Maria! Como a Mãe de Jesus!

Maria
As semelhanças param no nome... Você é gringo! De qual pais 
você é?

Paolo
                          Itália!

Maria
      Veio pelo o carnaval? Ou pelas nossas mulatas?

Paolo
                      Nenhum dos dois.

Maria(Sorrindo)
                       Pelos mulatos?

Paolo
Não!  Sou  produtor  e  diretor,  vou  rodar  um  filme  aqui  no 
Brasil, estamos procurando locações, enquanto isso tirei um 
tempo para descansar e curtir o carnaval.

Maria
               Você é diretor e produtor?

Paolo
Sim!

Maria
Eu sou atriz será que não estão precisando de atrizes no seu 
filme?



Paolo
Tem alguns papeis que ainda não foram preenchidos, e será 
ocupado por atores brasileiros.

Maria
     E algum dos personagens tem assim o meu perfil? 

Paolo
                         Tem sim!

Maria
Será que eu não poderia fazer um teste pra vê se consigo o 
papel?

Paolo
Claro!

Ele entrega um cartão para ela.

Maria
                         Obrigada!

Paolo
Me  liga  depois  que  passar  o  carnaval,  agente  ainda  não 
definiu a data dos testes.

Maria
                Ligo! É claro que eu ligo!

Paolo
        Não garanto que você vai conseguir o papel.

Maria
           A oportunidade já é muita coisa!

Maria abraça Paolo.

Maria
                        Obrigada!

Paolo
                      Já vai embora?

Maria
             Vou ver se encontro um amigo.



Maria começa a andar pelo camarote procurando por Miguel, ela 
o avista num canto beijando uma mulher.

Maria
Miguel! Miguel!

Miguel
                     Quem ta me chamando?

Maria
Sou eu!

Mulher#2
         Minha filha cai fora que ele está ocupado.

Miguel
            É cai fora que ele está ocupado.

Maria
                 Preciso falar com você!

Mulher#2
               Será que você pode esperar?

Maria
              Ele te contou que tem herpes?

Mulher#2
O quê?

Miguel
                         É mentira!

Mulher#2
         Seu cretino riscado passar isso pra mim.

Mulher#2: Sai De Cena

Miguel
         Por que você disse uma mentira dessas?

Maria
            Por que eu quero falar com você.

Miguel
                  E não podia esperar?

Maria



É que estou tão feliz que precisava compartilhar isso com 
alguém.

Miguel
                       Estou ouvindo!

Ela o puxa para uma outra parte com menos pessoas.

Maria
         Conheci um diretor e produtor de cinema.

Miguel
O que mais?

Maria
     Ele vai me deixar fazer um teste pro filme dele.

Miguel
             Meus parabéns! Mais é só um teste.

Maria
  Mais desse teste eu posso conseguir outros trabalhos.

Miguel
            Você já sabe o que tem que fazer.

Maria
                        Treinar muito!

Miguel
             Não! Vai lá e se oferece pra ele.

Maria
             Você só pode esta de brincadeira.

Miguel
É assim que as atrizes pouco conhecidas conseguem papeis em 
filmes, você não assiste televisão?

Maria
                     Não vou fazer isso. 

Miguel
                 Vai aumentar suas chances.

Maria
         Se eu conseguir vai ser pelo meu talento.



Miguel
Estou orgulhoso de você...Provavelmente não vai conseguir o 
papel, mas tomou a decisão correta.

Maria
            Você me mandou fazer o contrario.

Miguel
              Fiz isso com o coração na mão.

Maria
     Vou voltar para conversar com ele, só conversar!

Paolo continua sentado, Maria senta ao lado dele.

Paolo
                     Achou seu amigo?

Maria
Sim!

Eles continuam a conversar enquanto Lucas Narra.

Lucas(V.O.)
O  destino  tratou  de  colocar  uma  grande  oportunidade  no 
caminho dela, mas ate onde isso vai ser bom pra ela, só o 
tempo vai dizer, enquanto ao Miguel...

Miguel esta no corredor beijando uma mulher loira, ela esta 
de costas.

Lucas(V.O.)
Ele também ganhou uma grande oportunidade, essa ai e ninguém 
mais ninguém menos que Luiza Landim... Sortudo!

FADE OUT:

O FIM



                      “A Um Passo De Deus”

MARÇO DE 2006

FADE IN:

INT.Casa De Miguel-Quarto-Noite-08 De Março

Miguel esta em frente ao computador copiando DVDS, a varias 
capas  de  filmes  pelo  quarto,  quando  ele  escuta  sua  mãe 
gritar.

Hilda(Grita)(O.S.)
                    Miguel! O Paulo ta aqui!

Miguel(Grita)
                       Manda ele entrar!

Paulo entra e senta perto de Miguel.

Paulo
Alem  da  associação  de  moradores  você  é  o  único  que  tem 
computador.

Miguel
                          Trabalho!

Paulo
Sei!

Miguel
  Tem como você ir colocando essas capas nas caixinhas.

Paulo
Claro!



Paulo começa a preparar as capas.

Miguel
                        O que manda?

Paulo
Nada!
Miguel

                Veio só fazer uma visita?

Paulo
         É! E ver se você me empresta algum DVD.

Miguel
Quer  o  quê?  Lançamento  que  ainda  nem  estão  nos  cinemas 
brasileiros? Pornôs? O quê?

Paulo
                       Um filme bom!

Miguel
 Olha dentro da mochila e vê se tem algum que te interessa.

Paulo abre a mochila e começa a procurar.

Paulo 
                     Esse aqui é bom?

Miguel olha o DVD.

Miguel
                    Tem saído bastante.

Paulo
                   Vou levar esse então!

Miguel
    Tudo bem...Não sabia que você tinha aparelho de DVD.

Paulo
                Comprei um recentemente.

Miguel
      Onde você arrumou dinheiro? Você não trabalha.

Paulo



                 Arrumei um pequeno bico.

Miguel
Cuidado com esses bicos que você arruma cara, pode acabar te 
matando.

Paulo
             São os bons que morrem primeiro.

Miguel
                      Isso é verdade!

Paulo
            Vou indo cara, amanha te devolvo.

Miguel
                         Tranqüilo!

Paulo: SAI DE CENA

Miguel continua a copiar os DVDS.
      CORTA PARA:

INT.Casa De Miguel-Quarto-Dia- 09 de Março

Miguel esta arrumando os DVDS na mochila, quando ele termina 
de arrumar ele coloca a mochila nas costas e sai.

INT.Casa De Miguel-Sala-Dia

Miguel esta saindo de casa.

Miguel(Grita)
                          Tchau Mãe!

Hilda(Grita)(O.S.)
                          Tchau Miguel!

 CORTA PARA:

INT.Ônibus-Dia

Miguel esta na parte da frente do ônibus conversando com o 
motorista e o trocador.

Motorista#1
          Tem algum filme de sacanagem com famosos?

Miguel



Só os antigos, mas chegou à continuação daquele de travestis 
que você gosta.

Cobrador#1
                É assim que agente descobre!

Motorista#1
       Como é que você diz uma mentira dessas Miguel?

Miguel
Você não tem do que se envergonhar, eu vendo uns cinco filmes 
de traveco por dia.

Cobrador#1
Serio?

Miguel
Desde que comecei a vender DVDS eu percebi por que mulher diz 
que ta faltando homem.

Motorista#1
                          Seu ponto!

Miguel
                      Vai querer o filme?

Motorista#1
                        Eu pego amanha!

Miguel
                      Vou guardar pra você!

Miguel desce do ônibus.

EXT.Rua Uruguaiana-Dia

A vários camelos, alguns já estão com suas barracas montadas, 
outros ainda montando.

Miguel chega.

Camelo#1
                       Cadê teu pai?

Miguel
   Hoje ele não vem não, por que ele ta te devendo dinheiro?

Camelo#1



      Que nada, eu é que to devendo dinheiro pra ele.

Miguel
            Esquenta não, ele não é de cobrar.

Miguel começa a montar sua banca de DVDS enquanto conversa 
com outros camelos.

Camelo#2
               Ai cara você tem filme nacional?

Miguel
Não  trabalho  com  filmes  brasileiros,  nunca  sai...Filme 
brasileiro só pornô.

Camelo#2
                          Valeu!

EFEITO: PASSAGEM DE TEMPO

A banca de Miguel já esta montada e as dos outros camelos 
também, Miguel tenta chamar os clientes.

Miguel
Vamos chegando meu povo, DVDS de ótima qualidade, 1 é seis 2 
é dez.

Um homem se aproxima da banca e fica olhando os DVDS.

Miguel
                     Diga ai meu chefe!

Homem#2
                      Quando é o DVD?

Miguel
                      1 é seis 2 é Dez!

Homem#2
            Não tem como fazer um desconto não?

Miguel
Desconto!  Que  isso  meu  querido,  esses  DVDS  são  de  ótima 
qualidade, melhor do que qualquer um por ai, e você vem me 
pedir desconto! É tudo material de qualidade.

Homem#2



            Qualidade nada isso é tudo pirata!

Miguel
     Pirata não! O material que eu vendo não é pirata!

Homem#2
                       Não é pirata!?

Miguel
Claro que não, o material que eu vendo é genérico, e eu faço 
isso  para  que  as  pessoas  que  não  tem  condições  de  pagar 
cinema ou DVDS originais tenham acesso à cultura, que as 
crianças  possam  ver  desenhos,  enquanto  os  pais  assistem 
entretenimento para adultos, já que nem todos tem TV a cabo, 
ou gato de Tv a cabo...Então não venha me dizer que meu 
material é pirata.

Os outros camelos batem palmas para Miguel o Homem#2 fica sem 
graça e aponta para dois DVDS

Homem#2
                      Vou levar esses!  

Miguel abre a mochila e entrega os DVDS para o Homem#2.

EFEITO: PASSAGEM DE TEMPO

Miguel esta vendendo mais DVDS.

Um outro camelo se aproxima.

Camelo#3
             Cara como você consegui vender tanto?

Miguel
Sei não, sorte talvez...Ou talvez seja por que sou muito 
simpático.

Camelo#3
                    Também sou simpático. 

Miguel
                    Um dia você chega lá!

Um carro da guarda municipal encosta perto.

Camelo#2



                           Sujo!

Os camelos incluindo Miguel começa a recolher seus pertences, 
Miguel pega sua mochila e sai correndo juntos com os outros.

Os guardas correm atrás deles, Miguel e outros dois camelos 
entram  numa  outra  rua,  Miguel  deixa  a  mochila  cair  e  é 
alcançado pelo guarda.

Guarda#1
Perdeu!

Outros  dois  guardas  se  aproximam  trazendo  outros  dois 
camelos.

Miguel
          Será que não teria como vocês aliviarem?

Guarda#2
           Vender material pirata é crime amigo.

Miguel
Concordo, mas se nós como homens que somos entrássemos num 
acordo.

Guarda#1
                    Tem acordo não rapaz.

Miguel
Olha eu sei que vocês ganham mal, que tal se nós os camelos 
daqui ofertasse uma quantia a vocês hein?

OS guardas se olham, e soltam os três.

Guarda#1
               E quanto seria essa quantia? 

Miguel
                 Que tal uns trezentos.

Guarda#2
            Esquece, trezentos é muito pouco.

Miguel
Mais eu não disse que é trezentos por semana, disse...vocês 
são três, mil e duzentos dividido por três da um bom dinheiro 
pra cada um, e tudo que você teriam que fazer e aliviar dessa 
vez e avisar quando for ter operação aqui...O que dizem?



      CORTA PARA:

EXT.Rua Uruguaiana-Dia

Os  guardas#1,  #2  e  #3  estão  se  aproximando  dos  outros 
guardas, que estão apreendendo materiais.

Guarda#4
                  Não alcançaram ninguém?

Guarda#1
                 Os desgraçados correm bem.

Guarda#4
                 Agente os pega outro dia.

Lucas(V.O.)
O Miguel sempre foi o mais esperto dos quatros, mas já fez 
algumas coisas estúpidas, assim que ele começou a vender DVDS 
piratas  teve  uma  operação  policial,  e  ele  perdeu  toda  a 
mercadoria depois que cometeu a burrice de entrar em conflito 
com os guardas, no final das contas ele perdeu a mercadoria e 
três dentes...Mais isso serviu pra ele aprender que não tem 
por que lutar se você puder negociar.

EXT.Rua próxima-Dia

Miguel está sentado perto de outros camelos.

Camelo#2
                         Valeu cara!

Miguel
Não agradeça ainda, agora vem à parte difícil, convencer os 
outros a pagar.

Camelo#1
            Eu pago, é melhor do que ficar fugindo.

Miguel
                Meu pai vai querer me matar.

Camelo#3
                 Não se ele for experto!

Miguel



Ele é experto, mas também é muito bravo, já estou ate vendo e 
ouvindo ele gritar histérico.

      CORTA PARA:

INT.Casa De Miguel-Quarto-Noite

Maria esta sentada em mexendo no computador enquanto escuta 
Mario gritar com Miguel.

Mario(O.S.)
Como  você  faz  isso  Miguel!  Agora  aqueles  guardinhas  vão 
cobrar toda semana...Deveria descontar do seu salário.

Miguel(O.S.)
Fiz o que achei melhor, era isso ou perder a mercadoria, o 
que o senhor preferia?

Mario(O.S.)
                    Vai já pro seu quarto!

Miguel: Entra em Cena

Maria tenta disfarçar que estava ouvindo a conversa.

Miguel
                     Nervosinho ele ne?

Maria
                 Ele parecia bem irritado.

Miguel
Ele é assim mesmo, mas amanha ele vai está mais calmo, vai me 
pedir desculpas e admitir que eu agi certo.

Maria
                   O que você aprontou?

Miguel
Convenci uns guardas à não levarem meus DVDS em troca eles 
recebem uma grana toda a semana.

Maria
       Mais isso não vai fazer você perder dinheiro?

Miguel
Não,  por  que  não  será  só  meu  pai  a  pagar,  vai  ser  uma 
vaquinha.



Maria
              OS outros camelos concordaram?

Miguel
  Meu pai consegue convencer eles, nem que seja no grito.

Maria entrega três reais para Miguel.

Miguel
   Pra que isso? Você não precisa pagar pra usar a Internet.

Maria
     É o dinheiro que você me emprestou no mês passado.

Miguel puxa na memória e se lembra do dinheiro dos remédios.

Miguel
Lembrei! Mais você não precisava me pagar, afinal graças a 
você eu peguei Luiza Landim.

Maria
É verdade! Se eu não tivesse te convidado, isso nunca teria 
acontecido.

Miguel
                   E o teste pro filme?

Maria
                    Vai ser só em Maio.

Miguel
                   Sobre que é o filme?

Maria
Amazonas canibais que vivem na floresta amazônica e fazem 
reféns documentaristas italianos.

Miguel
    Se você ganhar o papel...Você vai aparecer pelada?

Maria
Espero que não...Se tiver que ficar pelada, vou morrer de 
vergonha.

Miguel
          Você é atriz, seria só nu artístico.



Maria
     Você nunca viu um filme italiano de canibal viu?

Miguel
Não!

Maria
             Baixa um da Internet e assiste!
Maria se levanta para ir embora.

Miguel
             Boa sorte quando for fazer o teste.

Maria
                         Obrigada!

Maria para na porta.

Maria
             Você quer ir ao cinema comigo amanha?

Miguel
Pra que se eu posso trazer o cinema ate minha casa? É só você 
escolher o filme que quer ver.

Maria
Não é a mesma coisa...E você não terá que pagar nada, eu 
ganhei ingressos.

Miguel
                     Ah, não sei não!

Maria
            Você já foi alguma vez ao cinema?

Miguel pensa por um instante.

Miguel
Não!

      CORTA PARA:

INT.Shopping-Cinema-Noite-10 De Março

Miguel e Maria estão na fila, não a muitas pessoas na frente 
deles.

Miguel



           Graças a Deus não é filme brasileiro.

Maria
     Por que tanta implicância com filmes brasileiros?

Miguel
Tive  maior  prejuízo  uma  vez  que  fiz  copias  de  filmes 
brasileiro, sem ser os pornôs esses dão lucros.

Maria
Deve ter escolhido um filme ruim...Um dia quem sabe não surge 
um filme brasileiro que faça sucesso nos camelos e vire moda 
entre os brasileiros.

Miguel
          Eu duvido esta vivo pra ver algo assim. 

Maria
                    Quem sabe acontece!

Miguel compra pipoca pra eles.

INT.Shopping-Cinema-Sala-Noite

Miguel e Maria estão se acomodando numa poltrona, as luzes se 
apagam.

Miguel
É por isso que às vezes a imagens nos DVDS são tão ruins, ta 
tudo escuro.

Maria
                   Bem vindo ao cinema!

O projetor é ligado e começa a passar os trailers.

Miguel
  Tem trailers...Faz tempo que não via um antes de um filme.

Maria
          Miguel, não pode ficar falando no cinema.

Miguel
                         Desculpa! 

O filme começa.

Efeito: Passagem De Tempo



Miguel está vidrado no filme, é como se um novo mundo tivesse 
sido aberto bem diante dos seus olhos, Maria nota.

Maria
              Você ta gostando mesmo heim!

Miguel faz um gesto para que ela fique quieta.
Maria

                         Desculpa!

Miguel toma um susto olhando para o filme.

Miguel(Sussurrando)
Cuidado! Cuidado! Seu filho precisa de você, não vá fazer 
nada precipitado.

Miguel toma outro susto, só que dessa vez é com o barulho de 
um celular que esta tocando na fileira de trás.

Homem#3
Alô!

Miguel se vira olhando irritado para o homem#3.

Miguel
         Será que da pra você desligar esse telefone?

Homem#3
Querida vou ter que desligar...È que tem um cara aqui que ta 
reclamando  por  que  eu  to  falando  no  celular...Eu,  to  no 
cinema... É vim assistir um filmezinho...

Miguel
                   Faz favor meu amigo!

Homem#3
       Ta querida, agente se fala mais tarde, tchau.

O homem#3 fecha o celular mostrando para Miguel.

Homem#3
                          Satisfeito?

Miguel
                      Muito obrigado!



Maria
Calma!

Miguel
            O cara ta falando no meio do cinema.

Homem#3
            Agora quem ta falando é você amigo.
Miguel fica quieto e volta a prestar atenção no filme.

Efeito: Passagem De tempo

Miguel  está  sentado  na  ponta  da  poltrona,  com  os  olhos 
arregalados de tão empolgado, ele se assusta quando o celular 
do Homem#3 toca outra vez.

Homem#3
Alô!...Oi  Carlinhos  tudo  bom...  É  faz  um  tempão  não  é 
mesmo... verdade...

Miguel
       Cara desliga esse telefone, ou vai lá pra fora. 

Homem#3
Que isso Carlinhos não da idéia não é só um maluco aqui, pode 
falar... É mesmo...

Miguel
                   Esse cara ta pedindo!

Maria
 Não estressa que vai ser pior, vamo acabar sendo expulsos.

Homem#3(Gargalhando)
È  mesmo  cara?...Não  acredito...Você  é  o  cara  mesmo...Onde 
você ta...Sei...Sei... Po eu to no cinema...é cinema!

Miguel
                     Pra mim já chega! 

Miguel pula para a fila de trás.

Maria
                        Não Miguel!

Miguel esta tentando pegar o celular da mão do Homem#3.



Miguel
                 Me da isso aqui! Me da!

Homem#3
                       Compre o seu!

Maria tenta puxar Miguel mais não consegue.

Lanterninha: Entra Em Cena

O lanterninha ilumina os dois.

Lanterninha#1
              Posso saber o que esta acontecendo?

Homem#3
              Esse cara quis roubar meu celular.

Miguel
Mentira! Eu só queria que ele parasse de falar enquanto eu 
estava vendo o filme.

Maria
                         É verdade!

Lanterninha#1
                 Muito bem os dois pra fora!

Miguel
O que! Fala serio, quando ele estava falando ao celular você 
não apareceu agora você quer me expulsar, isso não é justo.

Mulher#4
O garoto não fez nada, foi esse cara ai que ficou falando ao 
celular.

Homem#4
   O garoto fez o que qualquer um daqui queria ter feito.

Lanterninha#1
Muito bem, você do celular pra fora! Você pode ficar garoto.

Miguel
                      Muito obrigado!

O homem#3 é retirado da sala, Miguel pula pra fileira da 
frente e volta a assistir ao filme.



Efeito: Passagem De Tempo

O filme acabou de terminar as luzes se acendem enquanto na 
tela ainda sobem os créditos finais.

As pessoas começam a sair, Maria se levanta para sair mais 
nota que Miguel ainda esta olhando pra tela.

Maria
                      Você não vem?

Miguel
               Vou assim que o filme acabar.

Maria
                    O filme já acabou!

Miguel
                    Acabou não olha só!

Maria
A não ser que você esteja interessado em saber quem foi o 
eletricista o filme já acabou.

Miguel continua olhando para tela enquanto Maria fica em pé 
esperando que ele se levante, ela percebe que ele não vai se 
levantar e se senta ao lado dele.

Miguel
  Olha quantas pessoas são necessárias pra fazer um filme.

Maria
Centenas... A maioria dessas pessoas vai pra casa suados de 
tanto trabalhar, e não tem camarins.

 Miguel
Isso não muda a importância que eles tem, as pessoas deveriam 
ficar no cinema ate que os créditos terminassem.

Maria
Essa é a primeira vez que eu fico pra ver os créditos finais.

Eles ficam olhando as letrinhas subindo.

INT.Ônibus-Noite



Miguel está sentado ao lado de Maria, ela nota algo diferente 
no olhar de Miguel.

Maria
                       O que houve? 

Miguel
       Acho que descobri o quero fazer da minha vida.

Maria
               Todo mundo sabe, é ficar rico!

Miguel
       É! Mas agora eu descobri como vou ficar rico.

Maria
                          Diga ai.

Miguel
                       Fazendo cinema!

Maria
No Brasil ninguém fica rico fazendo filme, a menos que desvie 
dinheiro da lei de incentivo.

Miguel
     Então serei o primeiro a ficar rico fazendo cinema.

Maria
             Vai parar de vender DVD pirata?

Miguel
Claro que não! Por enquanto é isso que me sustenta então vou 
continuar.

Maria
Fazer um filme é caro, bem mais caro que fazer uma peça de 
teatro.

Miguel
             Quanto você gastou na sua peça?

Maria
Na  ultima...Foi  uns  800  reais,  e  que  custou  mais  foi  o 
roteiro.

Miguel



              E um filme é tão mais caro assim?

Maria
Pode apostar que sim, é muito mais equipamentos eu vi na vez 
que fiz ponta na novela.

Miguel
                       Vou ver isso!

Maria
             E quem vai ser a atriz principal?

Miguel
                Vou tentar a Luiza Landim!

Maria(Decepcionada)
                      Luiza Landim!?

Miguel
       É! Quem sabe ela não gostou do neguinho aqui.

Maria
                       Você é branco!

Miguel
      Mais papai é negro, então eu sou metade negro.

Maria
                   Ela te deu o telefone?

Miguel
Não! E por mais que ela tivesse dado o telefone, você vai ser 
a atriz principal do meu filme.

Maria
                Você disse que ia tentar ela.

Miguel
Você  acreditou?  Mesmo  depois  que  eu  me  tornar  um  grande 
diretor, você vai continuar sendo minha primeira opção.

Maria
É incrível como você sempre sabe o que dizer... Isso é um 
dom.

Miguel
                   Só disse a verdade!



      
Maria

              É aqui que agente tem que descer!

Miguel
                   Ih, nem tinha notado.

Maria
Vamos!

Eles se levantam e descem do ônibus.

Eles começam a subir uma rua, em direção a suas respectivas 
casas.

      CORTA PARA:

INT.Casa De Miguel-Quarto-Dia- 12 De Março

Miguel  esta  pesquisando  na  Internet  como  fazer  um  filme, 
Paulo esta procurando um DVD na mochila de Marcos.

Miguel
Realmente precisa de muitos equipamentos pra fazer um filme.

Paulo
No que eu puder ajudar é só me falar, contando que não seja 
dinheiro eu ajudo.

Miguel
     Realmente vou precisar economizar na mão de obra.

Paulo
               Você nunca dirigiu um filme.

Miguel
Lembra quando eu fiz um monte de copia do filme A Cartomante 
pensando que fosse igual ao livro...

Paulo
Lembro!

Miguel
Tenho certeza que pelo menos não erro um contra-plano, e olha 
que eu nem tenho muita certeza do que é um contra-plano.

Paulo
            Se você esta dizendo eu acredito!



Miguel
Mesmo assim ainda preciso achar um roteirista, escrever não é 
muito a minha praia.

Paulo
 Por que não contrate aquele que escreveu a peça da Maria?

Miguel
                       Vou ver com ela!

Paulo
                        Faça isso!

 CORTA PARA:

INT.Supermercado-Dia

Maria  esta  passando  as  compras  de  um  cliente  enquanto 
conversa com Miguel.

Maria
Eu posso falar com ele, mas não garanto que ele vá escrever, 
ele é meio estranho.

Miguel
          Escrever filmes não é o trabalho dele?

Maria
Não exatamente, ele trabalha mais como animador de festas 
infantis...Ele não é muito bom nisso.

Miguel
                Vai falar com ele quando?

Maria
Hoje quando eu sair daqui eu falo com ele, e te dou uma 
resposta mais tarde.

Miguel
Valeu!

Maria
Por que você esta com tanta pressa, ainda nem tem o dinheiro, 
tem?

Miguel
           Estou pensando ainda em como conseguir.

Maria



                         Boa sorte!  

Miguel
                         Obrigado!

Maria termina de passar as compras do cliente.

Maria
                  Deu trinta e dois reais!
Ela olha e nota que Miguel foi embora.

Maria(Para O Cliente)
                     Ele sempre consegue!

O cliente sorri como se concordasse com o que ela disse.
      CORTA PARA:

INT.Casa De Miguel-Quarto-Noite

Miguel está deitado, quando Maria entra.

Miguel
Então?

Maria
       Bom, ele disse que não escreve mais roteiros.

Miguel
                          Por quê?

Maria
  Ele teve um problema com um produtor e ficou desiludido.

Miguel
Que ótimo!

Maria
Mais depois de insistir bastante, quase implorar ele disse 
que vai escrever o seu roteiro, e que vai ser o ultimo.

Miguel
                   Contando que seja bom!

Maria
                 E ele vai cobrar 800 reais!

Miguel



                  Mais caro que sua peça!

Maria
Ele disse que é o ultimo roteiro que ele escreve, então tem 
que ser o mais caro.

Miguel
              Ate que não é tão caro assim!

Maria
            Quando ficou orçado o seu filme?

Miguel 
Eu não fiz orçamento fiz uma pesquisa básica no google e acho 
que vai ficar em torno de dez mil.

  Maria
Dez Mil!

Miguel
                        Isso mesmo!

Maria
De onde você vai tirar dez mil, por acaso pretende assaltar 
um banco?

Miguel
Eu pensei nisso, mas por fim tive uma idéia menos arriscada 
sabe.

Maria
                     E vai dar certo?

Miguel
A uma chance, por menor que ela seja é melhor do que as 
outras idéias que eu tive.

Maria
              E qual é sua brilhante idéia?

Miguel
Realmente é uma idéia brilhante, ou bem louca depende do 
ponto de vista.

Maria
       A loucura e o brilhantismo andam lado a lado.



Miguel
        Mais são coisas completamente diferentes.

Maria
       Chega de enrolar qual é sua brilhante idéia? 

Miguel
                     Calma já vou contar!

 CORTA PARA:
INT.Bar do João-Dia- 13 De Março

Miguel entra no bar.

Miguel
                        Oi seu João!

João
                         Oi Miguel!

Os dois conversam enquanto Lucas narra.

Lucas(V.O.)
A matemática que ele fez foi bem simples, tem cerca de 20 mil 
pessoas morando aqui no morro, e ele precisa de 10 mil reais, 
se 10 mil pessoas derem um real, ele terá dinheiro suficiente 
pra fazer o filme, sem contar que varias pessoas com certeza 
vão dar mais do que um real eu, por exemplo...No final ele 
nem vai precisar das 10 mil pessoas.

João entrega uma nota de 5 reais para Miguel.

Miguel
                  Muito obrigado seu João.

João
                    Imagina meu filho!

Miguel  aborda  uma  mulher  que  esta  passando,  enquanto  ele 
conversa com ela e recebe uma nota de um real, Lucas narra.

Lucas(V.O.)
É incrível, aposto que ele vai juntar todo o dinheiro em 
menos de três meses...Será que alguém duvida disso?

Miguel pede dinheiro para outra pessoa, depois desce o morro.



FADE OUT:

O Fim

 

                     “A Um Passo De Deus”

                        Abril De 2006

FADE IN:

INT.Casa De Paulo-Sala-Noite- 10 De Abril

Abre com Paulo deitado no sofá assistindo a um filme no DVD, 
de repente alguns disparos são ouvidos, Paulo olha em direção 
a porta, quando começa um intenso tiroteio, os tiros parecem 
está próximos a casa.

Paulo coloca o travesseiro no chão e deita no chão enquanto o 
tiroteio continua.

EXT.Rua-Dia- 11 De Abril

Paulo  esta  descendo  uma  rua  do  morro,  ele  vê  manchas  de 
sangue e alguns lugares.

Lucas(V.O.)
Fazia dois meses que não havia uma troca de tiros por aqui, 
foram dois meses de paz, que foi interrompido está madrugada, 
os  pais  do  Paulo  morreram  vitimas  de  balas 
perdidas...Primeiro foi à mãe, ele tinha 11 anos, no ano 
seguinte foi o pai... Uma terrível coincidência...Dês dos 12 
anos ele vive sozinho era o único que não se preocupava em 
matar aula pra ir pedir dinheiro no sinal...Atualmente ele 
tem outras coisas para se preocupar.

      Corta Para: 

EXT.Praia-Dia- Março De 2005

Paulo esta na areia jogando futevôlei, ele evita que a bola 
caia  e  marca  o  ponto,  o  que  esta  no  time  dele  vem 
cumprimentá-lo.



Homem#4
                         Valeu Paulo!

Paulo
              Devia ter sido jogador de futebol. 

Homem#4
                    Por que não tentou?

Paulo
                   Faltou oportunidade!

Homem#4
               Vamos jogar mais uma partida.

Paulo
                 Vou descansar um pouco.

Paulo se afasta dos outros e senta num quiosque, e assiste de 
longe um grupo de três garotas se aproximarem do Homem#4.

NA AREIA

Homem#4
                       Gostou dele é?

Garota#4
                      Ele é bonitinho.

Homem#4
                  Quer que eu apresente?

Garota#5
                        Ela quer sim!

Garota#4
                 Acho que eu sei responder.

Homem#4
                   E qual é a resposta?

Garota#4
Quero!

NO QUIOSQUE

Paulo observa o homem#4 e a Garota#4 se aproximarem.



Paulo(Pra si mesmo)
                     Definitivamente sou bom!

Homem#4
Paulo!

Paulo
Diga!
Homem#4

              Quero te apresentar uma pessoa.

Paulo
Serio?

Homem#4
                  Essa aqui é a Vitória!

Vitória
Olá!

Paulo estende a mão e a cumprimenta.

Paulo
                       Muito prazer!

Vitória
                        Meu também!

Homem#4
      Já vi que estou sobrando então vou dar o fora daqui.

Homem#4: Sai De Cena

Paulo
                  Você tem um belo nome!

Vitória
            Obrigada! Seu nome também é bonito.

Paulo
                       Eu não acho!

Vitória
                  Serio, é um nome bíblico.

Paulo



                  Minha mãe era evangélica.

Vitória
Era?

Paulo
          Ela morreu quando eu tinha 11 anos.

Vitória fica sem graça.
Vitória

               Desculpa, eu não fazia idéia.

Paulo
          Não tem por que você pedir desculpas.

Vitória
             Mesmo assim eu peço desculpas.

Paulo
                   Desculpas aceitas.

Vitória
             Eu nunca tinha te visto por aqui.

Paulo
             Não venho muito pra esses lados.

Vitória
                     Você mora aonde?

Paulo
                       Copacabana!

Vitória
                       Já morei lá.

Paulo
                      É um bom lugar.

Vitória
         Vai fazer o que depois que sair daqui?

Paulo
      Não tenho nada em mente...Pode sugerir algo?

Vitória
Posso!



           CORTA PARA:

INT.Casa De Vitória-Quarto-Dia

Vitória esta deitada na cama com um sorriso no rosto, Paulo 
esta se vestindo.

Vitória
                           Já vai?

Paulo
Já!

Vitória
             Quando agente vai se ver de novo?

Paulo
Não sei...Deixa o destino cuidar disso...Alias eu não moro em 
Copacabana...Moro no borel.

Vitória
                   Por que você mentiu? 

Paulo
Por que eu achei que se dissesse você ia ficar com essa mesma 
cara que você esta agora, e seria muito mais difícil te levar 
pra cama.

Vitória
                  Não teria mudado nada.

Paulo
                        Sei que não!

Paulo sai do quarto.

INT.Casa De Vitória-Sala-Dia

Paulo se depara com a mãe de Vitória, ela fica assustada ao 
vê-lo.

Mãe
Você  pode  levar  o  que  quiser,  mas,  por  favor,  não  me 
machuque.

Paulo
           Não vou assaltar sua casa senhora.



Mãe
                      Quem é você?

Paulo
Era isso que você tinha que ter perguntado quando me viu, mas 
não te culpo, afinal vê um neguinho caminhando pela casa deve 
realmente assustar...Mas como eu já disse não estou aqui pra 
assaltar, só vim aqui transar com a sua filha.

Mãe
                   Fora da minha casa! 

Paulo
               Não precisa pedir duas vezes.

      CORTA PARA:

EXT.Praia-Dia-11 De Abril

Paulo está sentado na areia, ele é atingido por uma bola e 
parece despertar de um sonho.

Um menino se aproxima pra pegar a bola.

Menino#1
                          Desculpa tio!

Paulo
                          Não doeu!

O Menino#1 pega a bola e vai embora.

Paulo(Pra si mesmo)
               Por que ainda me lembro de você?!

Paulo se levanta a água do mar bate nos seus pés.
           CORTA PARA:

INT.Super mercado-Dia-Fim De Tarde

Paulo esta no caixa de Maria que esta passando as compras.

Maria
                        Tava aonde?

Paulo
Praia!



Maria
                    Praia! Que sortudo!

Paulo
Sortudo eu? Quem é que vive ganhando as coisas, sou eu ou é 
você?

Maria
            É por que sou uma boa funcionaria.

Paulo
          Isso não muda o fato de você ser sortuda.

Maria
          Não se trata de sorte, e sim de talento.

Paulo
No meu caso também não tem nada haver com sorte, e sim com 
falta do que fazer.

Maria
Tão  precisando  de  gente  pra  trabalhar  no  estoque,  ta 
interessado?

Paulo
Não! Muito trabalho pra pouco dinheiro não é a minha praia, 
sou preto mais não sou escravo.

Maria
                  Deu vinte cinco reais!

Paulo paga pega as coisas e vai embora.
      CORTA PARA:

INT.Casa De Miguel-Quarto-Noite

Paulo e Miguel estão jantando.

Miguel
Tem certeza que não quer ir vender DVD comigo, eu consigo 
tirar uns quatrocentos por mês.

Paulo
Não!  O  que  eu  arrumo  por  mês  da  pra  me  sustentar,  moro 
sozinho mesmo, e o melhor não trabalho muito.

Miguel
                   Em que você trabalha?



Paulo
                        Faço coisas!

Miguel
                        Que coisas?

Paulo
         Coisas que não vem ao caso te dizer quais são.

Miguel
     Tudo bem, não precisa contar...Um dia eu descubro.

Paulo
                Quem sabe, vou nessa cara.

Miguel
          Vai na paz, e cuidado com os tarados.

Paulo
Não tem tarado aqui, se tivesse já teria sido morto, lembra 
do ultimo.

Miguel
Sempre  que  vejo  o  porta-malas  de  um  carro  aberto  eu  me 
lembro.

Paulo
                        Ate amanha!

      Corta Para:

INT.Casa De Paulo-Sala-Noite

Paulo entra, ele vai ate a cozinha pega um copo de água e 
volta para a sala.

Ele se senta no sofá e liga a televisão.

Efeito: Passagem De tempo

Paulo esta dormindo recostado no sofá.

INT.Casa De Paulo-Sala-Dia- 12 De Abril

Paulo ainda esta dormindo, mas o barulho de alguém batendo na 
porta o desperta.

Paulo



Droga!

Ele levanta e caminha ate a porta, ao abrir a porta ele se 
depara  com  vitória  ela  esta  com  um  bebê  no  colo,  ele  a 
reconhece mais finge que não.

Paulo
                       Posso ajudar?

Vitória
             Por acaso você se lembra de mim?

Paulo
                        Vagamente!

Vitória
                    Faz uns onze meses.

Paulo
                    O que você quer?

Vitória
                Será que eu posso entrar?

Paulo
                       Claro! Entra!

Ela entra e se senta no sofá.

Paulo
                    Como você me achou?

Vitória
      Você me disse em qual morro morava, não lembra?

Paulo
Lembro!

Vitória
Tudo  que  eu  fiz  foi  ir  ate  a  associação  de  moradores  e 
perguntar pelo Paulo, me indicaram 12 casas, a sua porta foi 
a quarta que eu bati.

Paulo olha para o bebê.

Paulo
                 E o que você quer comigo?



Vitória
                     Ele é seu filho!

Paulo começa a gargalhar.

Vitória
             Isso é por que você esta feliz?

Paulo
              Você acha que eu sou idiota?

Vitória
Não!

Paulo
Então como você vem a minha casa com esse moleque no colo e 
diz que ele é meu filho.

Vitória
Por que ele é! Eu não viria ate aqui se ele não fosse seu 
filho.

Paulo
               Ele pode ser de qualquer um!

Vitória
    Não sou do tipo de garota que sai com qualquer um.

Paulo
   Não foi o que me pareceu naquele, você foi bem fácil.

Vitória
Não fui fácil, me interessei por você assim que eu te vi se 
eu fui pra cama com você logo de cara, foi por que eu pensei 
que você também tinha se interessado por mim.

Paulo
      Obvio que me interessei, você tinha maior corpão.

Vitória
                Eu fui só isso, um corpão?

Paulo
    Foi! Se tivesse sido algo mais eu teria te procurado.

Vitória



                    Você é um cretino.

Paulo
Não! Sou um sobrevivente...Não vou ficar me prendendo a uma 
pessoa...A  vida  é  curta  principalmente  aqui  no  Rio  De 
janeiro.

Vitória
                    Isso não é desculpa!

Paulo
Não tentei dar uma desculpa...

Vitória
Eu não vim aqui pra falar da gente, vim pra falar do nosso 
filho.

Paulo
                      Do seu filho!

Vitória
 Como você pode dizer uma coisa dessas, ele é a sua cara!

Paulo
Minha cara? Esse moleque tem cara de uva passas, e eu não 
tenho cara de uva passas.

Vitória
              Ele não tem cara de uva passas!

Paulo
Escuta meu anjo, se foi atrás de dinheiro que você veio, pode 
esquecer por que eu não tenho.

Vitória
                 Não vim atrás de dinheiro!

Paulo
                  O que você quer então?

Vitória
                  Não tenho pra onde ir!

Paulo
                      E seus pais?

Vitória



Meu pai morreu, e minha mãe te odeia por alguma coisa que 
você disse a ela...Ela me mandou dar o bebê, pois não ia 
criar o filho de um favelado.

Paulo
      Ela ta certa! Dar a criança seria a melhor opção.

Vitória
  Como você pode dizer uma coisa dessas, ele é seu filho.

Paulo
             Isso é o que você esta dizendo!

Vitória
     E verdade! Fui expulsa de casa por causa disso.

Paulo começa a balançar a cabeça de forma negativa e caminha 
para a porta.

Vitória
                      Aonde você vai?

Paulo
                    Vou dar uma volta!

Paulo sai batendo a porta. O bebê começa a chorar.

EXT.Rua-Dia

Paulo esta descendo uma das ruas do morro, indo em direção a 
casa de Miguel.

INT.Casa De Miguel-Quarto-Dia

Miguel esta ensaiando com Maria.

Miguel
- Eu sei que você não quer me devorar.

Maria
-  Mais  eu  preciso,  vocês  invadiram  território  sagrado, 
violentaram uma índia e riram quando ela foi empalada.

Miguel
- Mais não fui eu foi o Ruggero.

Maria



- Meu povo não viu desse jeito.

Hilda(O.S.)Grita
                 Miguel o Paulo ta indo ai!

Miguel
                        Um minuto! 

Ele  levanta  e  abre  a  porta  do  quarto,  Paulo  entra  meio 
transtornado, Miguel e Maria notam.

Maria
                       O que houve?

Paulo
Tem uma louca na minha casa com uma criança no colo, e ta 
dizendo que é meu filho.

Maria e Miguel se olham por um instante então os dois começam 
a rir.

Paulo
               Por que vocês estão rindo?

Maria
                     Parabéns papai!

Miguel
                Vou ver se compro charutos.

Paulo
                   Isso não é engraçado!

Miguel
                     É sim! Você pai!

Paulo
                   Ele não é meu filho.

Maria
              Não tem nenhuma chance de ser?

Paulo
          Ter ate tem, mas ele não é meu filho!

Miguel
                      Eu quero ver!



Paulo
Não!

Maria
                         Por quê?

Paulo
                       Por que não!

Miguel começa a rir.
Miguel

           O que tem mais agente ver o moleque?

Paulo
    Ele não é meu filho, não tem por que vocês o verem.

Maria
Eu gosto de criança, não precisa ser seu filho, eu só quero 
vê-lo.

Miguel
                        Eu também!

Paulo pensa por alguns instantes.

Paulo
Tudo bem, mas nada de ficar babando no moleque pra dar mais 
trela praquela garota.

Maria
Feito!

Miguel
            Vamo lá, to louco pra ver teu filho.

Paulo(Irritado)
                   Ele não é meu filho!

 CORTA PARA:

INT.Casa De Paulo-Sala-Dia

Vitória esta sentada no sofá amamentando o bebê, os três 
entram.

Ao notar que ela esta amamentando Miguel vira de costas para 
ela.



Maria
                        O que foi?

Miguel
             Ela da dando o peito pro menino.

Vitória
Não  a  nada  mais  normal  nesse  mundo  do  que  uma  mulher 
amamentando.

Miguel
Pode ate ser, mas esse peito já foi do meu amigo, e esse bebê 
pode ser dele...Na minha cabeça seria muito estranho eu ficar 
olhando.

Vitória
        Não se preocupe, ele já esta terminando.

Vitória para de amamentar e guarda o seio.

Paulo
                      Ela já guardou!

Miguel olha para Vitória.

Miguel
                       Ola como vai!

Vitória
Bem!

Maria
                      Posso segurar?

Vitória
Claro!

Vitória entrega o bebê pra Maria.

Vitória
      Vocês devem ser a Maria e o Lucas, to certa?

Maria
Quase!

Paulo
                     Ele é o Miguel!



Miguel acena para ela.

Maria
               Seu filho é uma graça Paulo.

Paulo
Quer parar de dizer isso! Não tenho certeza que esse garoto 
seja meu filho.

Vitória
                      Ele é seu filho!

Miguel se aproxima do bebê.

Miguel
                   Ele parece com você! 

Vitória
                  Eu disse isso pra ele!

Paulo
                  Ele não parece comigo!

Miguel
                Deixa eu pegar um pouco!

Maria(Entregando o bebê)
                      Vai com titio.

Miguel pega o bebê no colo, que sorri pra Miguel.

Miguel(Feliz)
Ele ta rindo! Olha só que coisa linda, é desdentado mais 
mesmo assim é lindo.

Maria
           Ah eu vou querer ser a madrinha dele.

Vitória
                          Tudo bem!

Miguel
                 Eu posso ser o padrinho?

Paulo
         Ninguém vai ser nada, ele não é meu filho.



Miguel
        Deixa de ser chato e pega seu filho no colo.

Paulo
Não!

Miguel
                        Pega logo!

Paulo
                   Já disse que não!

Miguel(Para O Bebê)
              Seu pai é muito chato sabia!

Vitória
                Tem que comprar fraldas!

Paulo
                   Não tenho dinheiro!

Miguel tira cinco reais do bolso e Maria três reais.

Miguel
                 Pega ai e vai comprar!

Paulo
                     Eu ir comprar?

Maria
É vai logo, e não trás fralda vagabunda pro meu afilhado não 
hein.

Paulo pega o dinheiro e sai irritado.

Paulo: sai de cena

Miguel devolve a criança para vitória e fica brincando com 
ele que continua a sorrir.

Maria
                 Onde vocês se conheceram?

Vitória 
                        Na praia!



Miguel
              Por acaso o Paulo falou de mim?

Vitória
         Falou, mas ele falou mais sobre o Lucas.

Maria
Eles são como se fossem irmãos, alias nós quatro somos como 
irmãos, mas ele tem mais afinidade com o Lucas.

Maria
                   Como você o achou?

Vitória
            Ele me disse que morava no borel.

Miguel
A primeira vez que ele diz onde mora pra uma garota e ela vem 
procurá-lo, isso que é azar.

Maria
JÁ parou pra pensar que ele pode ter um monte de filhos 
espalhados por ai.

Miguel
                Estava pensando nisso agora.

EFEITO: Passagem De Tempo

Paulo entra com dois pacotes de fraldas.

Paulo
                          Tão ai! 

Vitória começa a trocar a fralda do menino que esta cheia.

Miguel
  Se eu tiver que trocar fraldas eu nunca vou ter filho.

Maria
                   Você vai dormir aqui?

Vitória
               Vou! Quer dizer acho que vou.

Miguel
   Bom, tenho quer ir...Mas foi um prazer conhecê-la.



Vitória
              Também foi um prazer Miguel!

Maria se despede com dois beijos.

Maria
                  Amanha agente volta ai.

Vitória sorri concordando, Maria e Miguel saem.
O bebê adormece nos braços de Vitória.

Vitória
                 Vamos precisar de um berço.

Paulo senta no sofá e leva as mãos à cabeça.

Paulo
                 Você não pode ficar aqui!

Vitória
                           Por que?

Paulo
Não tem nada aqui pra você! A geladeira e o armário estão 
praticamente vazio o que eu ganho da pra me sustentar, mas 
não da pra sustentar outras pessoas...Não a nada pra vocês 
aqui.

Vitória
Tem um teto! Atualmente isso basta pra mim, é melhor do que 
dormir na rua com ele.

Paulo se levanta e vai para o quarto e bate a porta.

Vitória coloca o bebê no sofá e senta ao lado dele.

INT.Casa De Paulo-cozinha-Noite

Vitória esta comendo biscoito quando Paulo entra, eles ficam 
se olhando. 

Vitória
                      Não se importa ne?

Paulo



Pode  ficar  à-vontade  se  sentir  fome  e  achar  algo  que  te 
agrade, pode se servir.

Vitória
                          Obrigada! 

Paulo
           E pode ficar no quarto, eu durmo na sala.

Vitória
                          Ta legal!
EXT.Rua-Noite

Lucas vai bater na porta da casa de Paulo, quando ele sai.

Paulo
Oi!

Lucas
                    Ia te chamar agora.

Paulo
                          Diz ai!

Lucas
                         É verdade?

Paulo
É!

Lucas
                        Você é pai!

Paulo
                      É o que parece!

Lucas
Estou surpreso, nunca poderia sonhar que você um dia seria 
pai...Ainda mais tão jovem.

Paulo
Olha cara agente conversa outra hora, tenho uma coisa pra 
fazer.

Lucas
                 Posso perguntar o que é?



Paulo
                Vou ir falar com o Julio.

Lucas
                          Pra que?

Paulo
                     O que você acha?

Lucas
            Você ta louco! Você tem um filho!

Paulo
               Eu sei! Justamente por isso!

Lucas
                     Isso é loucura!

Paulo
     Pelo que eu soube você ia fazer a mesma loucura.

Lucas
                  Eu não tenho filho cara!

Paulo
    Se por acaso eu morrer, você cuida do moleque ta.

Lucas
 Você nem entrou pro trafico e já ta falando em morrer.

Paulo
Todo mundo morre, todos os dias nós estamos Só a um passo de 
Deus, seja bala perdida, acidente de carro, o que for, todo 
mundo morre, e eu prefiro morrer a ver outra pessoa que eu 
gosto morrer, trabalhando pra eles minhas chances de morrer 
são muito maior, é questão de família.

Lucas
     Não vai adiantar nada eu dizer alguma coisa vai?

Paulo
                      Não! Desculpa!

Paulo  sobe  em  direção  a  boca,  Lucas  observa  ele  se 
distanciar.       

INT.Boca do as de ouro-Noite



A vários bandidos armados ate os dentes, pé de pano está 
sentado atrás de uma mesa.

Um bandido vem escoltando Paulo.

Bandido#1
Ai chefe, esse cara aqui quer falar com você, disse que te 
conhece.

Pe de pano
                   E você acreditou idiota?
O bandido#1 aponta sua pistola para Paulo.

Paulo
       Calma ai cara, só vim aqui atrás de um trabalho.

Pe de pano
                   Eu acho que te conheço!

Bandido#2
                     É alemão! È alemão!

Pe de pano
Não idiota, se você ele já estaria morto, você é amigo do 
Lucas.

Paulo
Sou!

Pe De Pano
                    Ele ainda esta vivo?

Paulo
     TA! Por muito pouco ele não veio aqui pedir emprego.

Pé de pano
                Ele! Não ia durar uma semana.

Paulo
                    Eu disse isso a ele.

Pe de pano
          Tem certeza que você quer trabalhar aqui?

Paulo
Tenho!



Pe de pano
                          Muito bem!

Pe de pano pega uma arma dentro da gaveta e entrega para 
Paulo.

Paulo
                      Obrigado Julio!

Pe de Pano
  Julio não existe aqui, me chame de chefe ou pe de pano.

Paulo
                      Desculpa chefe!

Pe de pano
           Tagarela! Leva ele pra ficar de vigia.

Tagarela
                     Pode deixar chefe!

EXT.Laje-Noite

Paulo esta em pé admirando sua arma, se sentindo poderoso.

Tagarela
                      Hoje ta tranqüilo!

Paulo
                 Espero que continue assim!

Tagarela
É depois de enfrentar a policia pela primeira vez que agente 
descobre quem é comedia!

Paulo
                    Eu não sou comedia!

Tagarela
               Vamo ver neguinho, vamo ver! 

Lucas(V.O.)
Ele não sabia, ninguém sabia...Mas no momento que ele pegou 
aquela arma, o destino de um monte de pessoas foi traçado, a 
ferro e fogo.

FADE OUT:



O Fim

  

                  “A Um Passo De Deus”

FADE IN:

                      MAIO DE 2006

EXT.Alto Do Morro-Dia- 13 De Maio

Abre com um homem de uns 25 anos sendo segurado por dois 
bandidos.

Homem#1
                      Por favor, cara!

A câmera abre e revela outros bandidos em volta, Paulo esta 
um pouco distante, ao seu lado tem uma garota armada com uma 
escopeta.

Pé de Pano se aproxima do homem#1.

Homem#1
Eu juro que não fiz isso cara, eu nunca ia dizer nada pros 
homens.

Pé De Pano
Xiiiii! Quieto, não adianta você querer mentir...Eu sei que 
foi você.

Homem#1
                          Não fui eu!

Pé De Pano
Irmão! Eu tenho faro pra descobrir traidores, e meu faro me 
diz que você é um traidor.



Homem#1
                          Não sou!

Bandido#1
                          Passa ele!

Tagarela
                     Acaba com esse X-9!

Pé de Pano ergue a mão para eles fiquem quietos.
Pé De Pano

Acho que ainda sou eu que dou as ordens por aqui, então 
deixem que eu resolvo.

Tagarela
                          Já é chefe!

Pé De Pano
             Já pediu perdão pelos seus pecados?

Homem#1
Eu juro...

Antes que o homem#1 possa terminar a frase, Pé de Pano saca a 
arma e atira na cabeça do Homem#1.

Paulo vira o rosto enquanto alguns dos outros vibram.

Tagarela
                          Já era x-9!

Bandido#1
           Esse ai foi se encontrar com o capeta!

EM Paulo:

Bandida#1
    Traidor tem mais é que morrer mesmo, não concorda Paulo?

Paulo
        Quem garante que ele era realmente um traidor?

Bandida#1
           O chefe! E confio no julgamento dele.

Paulo



          E se fosse você no lugar daquele cara?

Bandida#1
                      Eu não sou x-9!

Paulo
        Ate onde eu sei ele também podia não ser!

Bandida#1
            Ele era! É nisso que eu acredito!

Em Pé de Pano:

Ele se abaixa e olha o corpo.

Lucas(V.O.)
Esse é o Pé de Pano, um dos bandidos mais procurados do Rio 
De janeiro, talvez do Brasil! Ele é o que a policia e a 
imprensa chama de Lunático sanguinário, e o que o pessoal dos 
direitos humanos chamam de pobre vitima da sociedade, não 
teve oportunidade.

Pé De Pano
Leva o corpo pra fornalha, e também leva um dinheiro pra 
viúva.

Tagarela
            O Paulo vem ajudar a levar o corpo!

Paulo se aproxima.

Tagarela
                  Pega umas das pernas ai.

Paulo segura umas das pernas, ele e mais três levam o corpo.

Pé De pano observa eles se afastarem.

Lucas(V.O.)
Eu também acho que ele é um sanguinário, mas também entendo 
aqueles que dizem que ele não teve uma oportunidade, vou 
contar a historia dele, desculpe qualquer deslize na língua 
portuguesa eu comprei diploma do 2° grau.

EXT.Casa-Dia

Um casal esta discutindo a mulher esta grávida.



Homem#2
      Eu não quero saber desse filho entendeu, se vira.

Mulher#1
                 Você não pode fazer isso!

Homem#2
Se vira!

O Homem#2 sai batendo a porta.
Homem#2 sai de cena.

A mulher se senta numa cadeira parece esta passando mal.

Lucas(V.O.)
Esse é o Julio...Também conhecido como Pé de Pano, não ele 
não é esse homem que acabou de sair, ele esta dentro da 
barriga dessa mulher...E vai sair daqui a pouco.

A bolsa da mulher#1 se rompe, e ela entra em trabalho de 
Parto.

Mulher#1(Grita)
                          Socorro!

Algum tempo depois um vizinho entra na casa e nota que ela 
esta em trabalho de parto.

Uma mulher entra e começa ajudar a mulher a dar a luz.

Lucas(V.O.)
Ele nasceu no chão da sala...Teve o cordão umbilical cortado 
com  uma  faca  de  cozinha  esterilizado  com  cerveja...Seria 
engraçado se não fosse trágico...Eu acho trágico.

INT.Maternidade-Noite

Julio esta numa incubadora, A mulher#1 olha através de uma 
parede de vidro.

Lucas(V.O.)
Ele  teve  uma  infecção,  os  médicos  disseram  que  eles  não 
deveriam ter cortado o cordão umbilical com uma faca, mas o 
que importa é que ele sobreviveu, felizmente ou infelizmente 
depende do ponto de vista.



Efeito: Passagem De tempo.

INT.Casa-Cozinha-Noite

Julio esta com sete anos, ele esta sentando a mesa enquanto a 
Mulher#1 esta tirando tudo que tem no armário e na geladeira.

Mulher#1
             Você pode comer tudo que quiser.

Julio sorri.
Lucas(V.O.)

A vida dele foi cheia de dificuldades...

A mulher#1 beija Julio na testa.

Mulher#1(Em Lagrimas)
           Eu te amo Julio! Nunca esqueça disso!

Julio
                      Não vou esquecer!

Ela pega uma bolsa.

Mulher#1
                       Eu volto logo!

A mulher#1: Sai De Cena

Lucas(V.O.)
Essa  foi  a  ultima  vez  que  ele  a  viu,  ela  o  abandonou  a 
própria sorte.

Efeito: Passagem De Tempo

A comida acabou Julio esta chorando.

Lucas(V.O.)
Ele demorou cinco dias pra perceber que ela não ia voltar, a 
comida durou quatro dias...Eu teria achado estranho minha mãe 
tirar toda a comida da dispensa e dizer que eu podia comer à-
vontade...Ainda mais levando em conta as dificuldades que ele 
passava.

EXT.Em Frente a uma Lanchonete-Dia



Julio esta com uns 10 anos, ele entra na lanchonete e pede 
para os clientes pagar alguma coisa pra ele comer, mas nenhum 
paga nada, Ele saio da lanchonete e deita num banco no outro 
lado da rua.

Lucas(V.O.)
Como a maioria das crianças que vivem na rua, ele recorria a 
duas coisas pra matar a fome...A primeira.

Julio esta seguindo um homem que está distraído, sem que o 
homem tenha chance de se defender Julio rouba a carteira e 
sai correndo.
Julio esta seguindo outro homem, ele tenta roubar a carteira 
mais o homem se defende e Julio recebe um chute, ele cai mais 
levanta rapidamente e sai correndo.

Lucas(V.O.)
Quando um roubo não dava certo e ele não tinha mais dinheiro, 
ele recorria à segunda alternativa.

Julio esta cheirando cola de sapateiro, ele fica alterado e 
anda meio cambaleante e gira em torno de si mesmo como se 
estivesse feliz.

Lucas(V.O.)
Coisa  de  louco  isso,  daqui  a  pouco  os  playboy  vão  está 
cheirando cola de sapateiro ao invés de consumirem ecstasy ou 
remédio tarja preta com álcool, uma dessas drogas.  

EXT.Rua-Noite

Julio esta com uns 13 anos ele rouba a bolsa de uma senhora e 
sai correndo um homem corre atrás dele.

Homem#3
                        Pega ladrão!

O homem#3 pula em cima de Julio e começa a bater nele, outras 
pessoas chegam para linchar Julio que começa a apanhar, ele 
apanha ate que a policia chega e o livra da surra, mas seu pé 
está quebrado.

Julio grita e Chora de dor enquanto é colocado no carro da 
policia.

Julio
           Me leva pro hospital cara, ta doendo!



Policial#1
       Tu vai é pro xadrez o ladrãozinho de merda.

Policial#2
É melhor levar ele pra um hospital, já viu como ta o pé dele, 
ta parecendo ate o pé de boneco de pano.

Policial#1
 Deu sorte em pé de pano, agente vai te levar no hospital.

O policial ri da dor de Julio.
Lucas(V.O.)

Foi a partir desse dia que ele adotou o apelido de pé de 
Pano, não por ter gostado do apelido, foi pra nunca esquecer 
o rosto daquele policial que riu dele...E ele não esqueceu.

EXT.Instituição-Pátio-Dia

Pé de Pano esta brigando com um dos internos, ele desfere 
vários socos enquanto outros jovens vibram com a surra que o 
outro está levando.

Pé de pano para de bater no Garoto, que esta com o rosto 
ensangüentado.

Pé De Pano
O próximo que tentar qualquer coisa contra mim, Eu vou bater 
ate a morte.

Os monitores olham a distancia, os outros internos parecem 
esta com medo.

Lucas(V.O.)
Ele não ficou nem um ano nessa instituição, em menos de um 
ano ele já estava na rua cometendo mais crimes.

EXT.Rua-Noite

Pé de Pano esta com um revolver na mão, ele se aproxima de 
dois policial que estão distraídos conversando.

Pé  de  Pano  atira  no  policial#2  na  cabeça  e  antes  que  o 
Policial#1 possa reagir recebe um tiro na barriga e cai no 
chão.

Policial#1



Não espera...

Pé De Pano
 Se lembra De mim? Eu sou PÉ de Pano...E ninguém ri de mim.

Ele atira três vezes no policial#1 que morre.

Lucas(V.O.)
Isso que eu chamo de ser sanguinário, foi por esse crime que 
ele foi preso pela segunda vez, a policia caçou ele, quando 
eles o acharam, iam matá-lo, mas tinha uma equipe de TV por 
perto ai só o prenderam, nem deviriam tê-lo soltado.
INT.Instituição-Pátio-Dia

Pé de pano esta conversando com um jovem de uns 17 anos.

Lucas(V.O.)
Com quinze anos, ele conheceu o responsável pela sua entrada 
no trafico de drogas.

Jovem#1
Esse negocio de roubo é furada, o que da dinheiro mesmo é 
trafico de drogas, eu to livre daqui a alguns dias quando 
completar 18 anos, quando você sair daqui, me procura lá no 
morro do Borel.

Pé De Pano
                 Vai ter emprego pra mim, lá?

Jovem#1
       Sempre tem emprego na boca de fumo cara, sempre!

Lucas(V.O.)
È verdade! Sempre tem emprego na Boca, eu mesmo quase pedi 
emprego lá.

Pé De Pano
                          Vou sim!  

EXT.Laje-Dia

Pé De pano esta com uma arma na cintura e alguns rojões ao 
seu lado.

Lucas(V.O.)



Com Dezesseis anos ele começou a trabalhar para o trafico, 
ele começou de baixo, mas não ia demorar muito pra ele chegar 
ao topo.

Pé de pano vê algumas viaturas da policia se aproximar e 
dispara os rojões.

Na boca os Bandidos se agitam para o confronto.

Pé De Pano está atirando nos policiais que sobem o morro.

Os policiais revidam, e dois bandidos vão ao chão.

Pé De pano atinge um policial e corre quando atiram nele.
Pé de Pano está escondido.

Lucas(V.O.)
Nesse dia, o garoto que levou ele pro morro morreu e como é 
de costume...

EXT.Rua-Dia

OS  bandidos  estão  passando  e  mandando  os  comerciantes 
fecharem as portas.

Os comerciantes começam a fechar as portas.

Lucas(V.O.)
A policia sempre diz que os comerciantes não precisam fechar 
as portas, que a policia esta ali e vai dar segurança, mas 
eles só se esquecem que os comerciantes estão ali todos os 
dias...A policia não.

EXT.Campinho De Futebol-Dia

Lucas, Paulo e Miguel estão jogando bola com outros garotos, 
eles estão com cerca de 11 anos.

Pé De Pano se aproxima, ele esta com 17 anos.

Pé De Pano
                       Ai posso jogar?

Todos olham a arma na cintura de Pé de Pano e demoram a 
responder.

Pé de Pano



                         Posso ou não?

Lucas
                        Já é, entra ai!

Pé de pano tira a camisa e entra no jogo, Lucas passa a bola 
pra ele que faz um gol.

Depois do jogo Pé De pano deixa os garotos brincarem com a 
arma, e da dois tiros para o alto.

Lucas(V.O.)
Depois desse dia agente ainda jogou bola algumas vezes, quase 
ficamos amigos...Mas as coisas mudaram...
INT.Boca de Fumo-Noite

Pé de pano esta tomando uma bronca do chefe do morro.

Alberto
Você ta louco, abandonar seu posto pra ir jogar bola, isso 
aqui não é brincadeira muleque!

Lucas(V.O.)
O nome desse cara era Alberto da silva, também conhecido como 
fornalha, por que fornalha vocês devem esta se perguntando, 
ou talvez não, talvez vocês estejam se perguntando por que 
mataram o Paulo e a Nikky em Lost, bom mais pro caso de 
estarem  interessados  ele  tinha  o  costume  de  queimar  seus 
desafetos...Vivos! por isso construiu uma espécie de fornalha 
no alto do morro.

Pé de Pano
         Eu tinha certeza que não ia acontecer nada. 

Alberto
A única certeza que você pode ter é que um dia você vai 
morrer, e se continuar a agir dessa forma vai ser mais cedo 
do que pensa.

Pé De Pano
Eu sigo meu instinto, e ele geralmente não me mete em furada.

Alberto(Rindo)
Instinto porra nenhuma garoto, tu não serve pra ser bandido, 
me da essa arma.



Pé De Pano saca a arma e aponta para Alberto, que permanece 
calmo.

Alberto
Vai fazer o que? Atirar em mim? Garoto é totalmente diferente 
atirar  na  policia  pra  se  defender,  e  atirar  em  alguém 
desarmado... É preciso coragem pra olhar nós olhos da sua 
vitima  e  atirar,  e  até  onde  eu  sei  você  nunca  executou 
ninguém.

Pé De pano
Infelizmente...Você  está  enganado  eu  já  executei  duas 
pessoas, e você será o terceiro.

Alberto tenta pegar uma arma, mas Pé De Pano atira na cabeça.
Pé de pano joga o corpo de Fornalha no chão e senta no lugar 
onde ele estava.

Dois Bandidos entram, eles se surpreendem ao verem Alberto no 
Chão e Pé De Pano na cadeira.

Bandido#3
                Mas que merda aconteceu aqui.

Pé De Pano
                     Eu sou o novo chefe.

Bandido#4
                   Tu ta chapado o idiota!

Pé De Pano atira no Bandido#4 que cai morto, ele aponta a 
arma para o Bandido#3.

Pé de Pano
                   Também tem algo contra?

Bandido#3
Não!

Pé De Pano(Sorrindo)
Então pega o corpo do fornalha e leva pra fornalha... Fui só 
eu que achei isso engraçado?

Pé De pano recosta na cadeira e assiste o Bandido#3 arrastar 
o corpo.

Lucas(V.O.)



Foi assim que ele se tornou o chefe do morro, com um pouco de 
sorte e muita insanidade e por que não dizer coragem, dizem 
que bandido morre cedo, mas ate que ele ta durando, deve ser 
pelo fato dele ser muito desconfiado...Sempre que ele acha 
que  algum  de  seus  comandados  está  tramando  alguma  coisa 
contra ele, ele executa o pobre coitado na frente dos outros, 
pra eles verem o que acontece com traidores, mas ironicamente 
ele sempre mata um que não esta tramando nada contra ele, mas 
geralmente tem resultado naquele que estava tramando alguma 
coisa, é uma dessas ironias da vida.

INT.Alto Do Morro-Dia

Paulo e os outros bandidos estão passando por um beco com o 
corpo, dois Meninos vêem a cena.

Menino#1
                      È X-9 tio é X-9?

Menino#2
                        Vai queimar?

Tagarela
                     Isso ai criançada!

As  crianças  continuam  a  olhar  eles  enquanto  eles  se 
distanciam.

Menino#1
     Quando eu crescer eu quero ser igual o pé De Pano.

Menino#2
         É pegar todas as meninas bonita do morro.

Lucas(V.O.)
...Que coisa! Mas não se preocupem em agosto do ano que vem 
eles vão mudar de idéia e vão querer entrar para as forças 
especiais da policia.

Paulo e os outros chegam na fornalha, eles colocam o corpo no 
chão e jogam alguns pneus e gasolina, depois jogam o corpo e 
colocam fogo.

Paulo  olha  fixamente  enquanto  o  Corpo  queima,  os  outros 
conversam normalmente.

Bandido#5
                     Tem carne queimando. 



Bandido#6
                O churrasco ta quase no ponto.

Tagarela
                Pelo menos ele já tava morto.

Paulo se afasta.

INT.Casa De Pé De Pano-Sala-Dia-1° andar

A filha dele esta vendo televisão, ele entra e senta ao lado 
dela, ela o abraça.

Pé De Pano
                     Que desenho é esse?

Filha
   Aqueles azuzinhos querem matar as pessoas iguais à gente.

No desenho esta acontecendo um verdadeiro banho de sangue.

Pé De Pano
            Esse desenho não é meio violento não?

Filha
                   Pai você é muito careta!

Bruna: Entra Em Cena

Pé De Pano se levanta e beija Bruna.

Pé de Pano
             Esse desenho não é meio violento não?

Bruna
                   O mundo é violento!

Pé De Pano
             Eu sei, mas ela só tem cinco anos.

Bruna
Ela tava lendo o jornal outro dia e me perguntou o que era 
decapitar.

Pé De Pano



                          Que absurdo!

Bruna
                        Você ta bem?

Pé De Pano
                         Estou ótimo!

Ele a beija de novo.

Pé De Pano
                          Eu te amo!

Bruna
                          Eu Sei!
Ele sobe para o segundo andar da casa.

INT.Casa De Pé De Pano-Quarto-Dia-2 ° andar

Pé De Pano entra, ele senta na cama abre sua carteira e 
retira uma foto bastante envelhecida da sua mãe.

Ele olha a foto por algum tempo e beija a foto antes de 
guardar na carteira outra vez.

Lucas(V.O.)
Ele é um sádico não duvide disso, um sádico com um passado 
bem triste é verdade, mas um Sádico mesmo assim.

Bruna: Entra Em Cena

Bruna
     Vou na casa da minha mãe...Você não se importa ne?

Pé De Pano
Por que me importaria, ela é sua mãe e hoje é dia das mães 
você tem mais é que ir vê-la.

Bruna
                     Você podia implicar.

Pé De Pano
Imagina, mas por que ela não vem aqui passar um dia com 
agente?

Bruna



Talvez por que eu tenha abandonado minha boa vida no Leblon 
por um carinha que conheci num baile funk num certo morro, é 
um milagre que ela ainda me deixe entrar em casa.

Pé De Pano
          Ela é sua mãe, só quer o melhor pra você.

Bruna
           O melhor pra mim é ficar ao seu lado.

Pé De Pano
                  Por isso que eu te amo.

Ele a abraça e a puxa para cama, eles sorriem juntos e se 
beijam.

Bruna
             Para com isso, vai me desarrumar.

Pé De Pano
          Desculpa, mas não resisti...Você ta linda.

Bruna
                       Estou normal.

Pé De Pano
           No meu ponto de vista você esta linda.

Bruna
                    Você sempre diz isso.

Pé De Pano
                     E é sempre verdade.

Bruna
        Foi com esse papinho que você me conquistou.

Pé De Pano
Serio?

Ela balança a cabeça afirmando que sim.

Pé De Pano
E eu que pensei que tivesse sido por causa da arma que eu 
estava carregando.

Bruna



A arma serviu pra chamar minha atenção, mas não pra me manter 
ao seu lado.

Pé De Pano
                  Eu realmente sou o cara!

Bruna
             Você é! Mas agora eu to de saída.

Ela o beija e sai do quarto.

Bruna: Sai De Cena

Pé De Pano recosta na cama para dormir.
      CORTA PARA:

EXT.Casa De Pé De Pano-Terraço-Dia-Fim De Tarde

Pé De Pano esta olhando a paisagem, os prédios, as ruas e os 
barracos.

INT.Casa De Paulo-Sala-Dia-Fim De Tarde

Vitória esta assistindo televisão, quando Paulo entra.

Vitória
Oi!

Paulo
Oi!

Eles ficam se olhando ate que ele vai para o banheiro.

INT.Casa De Paulo-Quarto -Noite

Paulo está deitado, Quando Vitória entra e se senta ao pé da 
cama.

Vitória
                       Você ta legal?

Paulo
Estou!

Vitória
                         Tem certeza?



Paulo
                          Tenho!

Vitória
                  Você não parece muito bem.

Paulo
                  Mais estou bem, já disse!

Vitória
Agente  esta  morando  na  mesma  casa,  podemos  ter  um 
relacionamento de marido e mulher.

Paulo
              Eu não quero transar com você.

Vitória
                   Não precisa ser grosso!

Paulo
Desculpa, mas... Agente tem um relacionamento meio estranho, 
eu achei que nunca mais fosse te ver, mas sabemos que isso 
não aconteceu...Não que eu não te ache bonita, você é linda 
mais não da.

Vitória
Deve ter um monte de menina fazendo servicinhos pra vocês lá 
em cima ne?

Paulo
 Tem, mas não é por isso que eu não quero transar com você. 

Vitória
               Então eu vou arrumar alguém!

Paulo
Nós não somos casados filha, nem namorados, se você quiser 
arrumar alguém fique à-vontade só não traga ele pra cá, e 
arruma alguém pra ficar com o bebê.

Vitória
Eu me apaixonei por você, quando te vi pela primeira vez e 
você me esnoba.

Paulo
Não existe amor a primeira vista, existe atração a primeira 
vista e foi isso que você sentiu.



Vitória
                       Não foi não! 

Paulo se levanta, e caminha para sair.

Paulo
Escuta, eu não quero continuar com essa briga, não vai dar em 
nada, por isso estou saindo.

Vitória
                       Vai pra onde?

Paulo
                       Dar uma volta!

      CORTA PARA:
INT.Casa De Miguel-Quarto-Noite

 
Paulo observa Miguel contar um maço de dinheiros.

Miguel
         Cinco mil, trezentos e quarenta e dois.

Paulo
 Você conseguiu todo esse dinheiro vendendo DVDS piratas?

Miguel
         Não! Foi pedindo um real às pessoas.

Paulo
       Em dois meses você conseguiu tudo isso?

Miguel
Ainda não é o suficiente, preciso de pelo menos mais uns 
quatro mil, pra conseguir filmar tranqüilo.

Paulo
           Acho que eu vou mudar de profissão. 

Miguel
        Você é traficante, isso não é um trabalho. 

Paulo
                    É o meu trabalho.

Miguel



Insisto, isso não é trabalho...Alias como vai sua vida de 
papai?

Paulo
  Nada bem, aquela garota acha que agente tem que transar.

 Miguel
       Muitas pessoas casadas ou juntadas fazem isso.

Paulo
            Nós não somos casados nem juntados. 

Miguel
                     Mais moram juntos!

Paulo
         Isso não quer dizer que somos casados.

Miguel
                    Vocês tem um filho!

Paulo
      Por puro acidente, nem peguei ele no colo ainda.

Miguel
               Por que, ele é tão fofinho.

Paulo
                 Não é tão simples assim!

Miguel
               Eu quero ter uns três filhos.

Paulo
                        Tu é louco.

Miguel
                 Criança é maior alegria.

Paulo
Então acho que aquele lá veio com defeito, por que ele só 
dorme e chora.

Miguel
              Ele ainda é pequeno, é assim mesmo.

Paulo
                         Vou nessa!



Miguel
          Se encontrar a Maria deseje sorte a ela.

Paulo
                       Em seu nome?

Miguel
           Não, no seu, amanha é o teste dela.

Paulo
                 Acha que ela consegue?

Miguel
                Se a vida for justa, sim.

Paulo
                   A vida não é justa!

Miguel
        Eu prefiro acreditar que ela vai conseguir!

Paulo
Eu também, mas será que ela esta no mesmo nível que as outras 
candidatas?

Miguel
            Claro! Por que ela não estaria?

Paulo
             A peça dela foi bem sonolenta.

Miguel
                     Era um monologo!

Paulo
Que seja...Se eu não encontrar com ela deseje sorte em meu 
nome.

Miguel
                      Considere feito.

 CORTA PARA:

INT.Produtora-Dia- 14 De MAIO



Maria esta sentada a varias outras garotas aguardando a vez, 
Maria esta muito nervosa roendo as unhas e batendo o pé no 
chão, uma garota ao lado dela puxa assunto.

Garota#!
                          Nervosa?

Maria
                          Um pouco!

Garota#1
                       Primeiro teste?

Maria
                 Sim! É seu primeiro também?

Garota#1
                    Não, é meu quinto.

Maria
           Já conseguiu algum trabalho nessa área?

Garota#1
             Algumas figurações e poucas falas.

Maria
                       Sei como é!

Garota#1
Eu já fui a paciente#2 em dois episódios de plantão medico.

Maria
      Nossa, serie americana...Como você conseguiu?

Garota#1
Eu estava fazendo um curso de seis meses em nova York ai 
surgiu à oportunidade.

Maria
         Nossa! Foi longe pra fazer o curso heim.

Garota#1
      Também Já fiz curso na Inglaterra e na França.

Maria
Nossa!

Garota#1



Quem quer trabalhar nessa área tem sempre que esta fazendo 
uma reciclagem, e você onde já estudou?

 
Maria(Envergonhada)

Eu já...Já fiz um curso de teatro da rocinha, um na ADL, 
também fiz uns outros quatro.

Garota#1
                 Desculpa nunca ouvi falar.

Maria
                 Não se preocupe com isso.

Garota#1
Não importa onde você fez o curso, e sim o que você aprendeu 
nele...Você pode saber mais do que eu.

Maria faz que não com a cabeça.
Maria

                       Acho que não!

Uma garota sai de dentro da sala de audição.

Garota#1
                    Acho que é sua vez!

Maria
                    É, me deseje sorte!

Garota#1
      É ruim heim, também estou concorrendo ao papel.

Maria
                        Tem Razão!

MONTAGEM:

A) Maria esta acenando para Paolo.
B) Paulo  esta  em  na  varanda  de  um  barraco  olhando  a 

movimentação.
C) Miguel esta vendendo DVDS Pirata.
D) Lucas esta na loja atendendo um cliente.

EXT.Rua-Dia-Fim De Tarde

Maria esta caminhando ao lado de Miguel.



Miguel
                      Não conseguiu?

Maria
Acho que eles gostaram, mas ainda tem um monte de garotas pra 
serem testadas.

Miguel
             Esquenta não, você vai conseguir.

Maria
Não estou muito certa sobre isso, tinha garotas muito melhor 
preparadas do que eu.

Miguel
Ta brincando? Você já fez seis cursos de teatro, três peças 
que você mesma bancou, se isso não é esta preparada eu não 
sei o que é.

Maria
        Ter feito um monte de curso fora do Brasil.

Miguel
                   É um bom argumento!

Maria
Mais é esperar, ate Julho vou ficar sabendo se eu serei a 
amazona#3.

Miguel
      Esses caras demoram pra caramba pra se decidir.

Maria
Eles estão terminando um filme na Itália, estão fazendo duas 
coisas ao mesmo tempo.

Miguel
                     É esperar então! 

Maria
                 É tudo que eu posso fazer.

Eles continuam a caminhar.

INT.Boca DE Fumo-Noite

Pé De Pano esta saindo.



Pé De Pano
                      Vambora tagarela!

Tagarela pega a arma e acompanha Pé De pano, eles saem.

Paulo pergunta a um Bandido.

Paulo
                       Aonde ele vai?

Bandido#7
                     Encontrar a amante!

Paulo
                       Aqui no morro?

Bandido#7
  Ela mora entre a parte baixa e a parte alta do morro.

Paulo
                E ele só leva um segurança?

Bandido#7
      Ninguém alem de nós e da amante dele sabe disso.

Paulo
Entendi, mesmo assim eu não acho seguro algum louco pode 
tentar matá-lo.

Bandido#7
                    Quem seria esse louco? 

Paulo
Não sei!

INT.Casa De Amanda-Sala-Noite

Alguém esta batendo na porta, Amanda atende, è Pé De Pano.

Amanda
                        Oi meu amor!

Pé De pano
Oi!

Eles se beijam.

Amanda



                     Vai passar a noite?

Pé De Pano
                Vou ficar ate o dia amanhecer.

Eles começam a namorar no sofá.

Lucas(V.O.)
Cara de sorte...Pega as três garotas mais bonitas do morro, 
mas  tem  uma  antiga  frase  que  diz,  tudo  na  vida  acaba, 
inclusive a sorte.

FADE OUT:

O Fim

                      “A Um Passo De Deus”

FADE IN:

Junho De 2006

INT.Lojas Salvador-Dia- 31 DE Junho

Julia  esta  andando  pela  loja,  mexendo  em  algumas  roupas 
escolhendo uma.

Lucas a observa ele esta fingindo que esta mexendo.

Julia  pega  duas  peças  de  roupas  e  entra  no  provador  de 
roupas.

Efeito: Passagem De Tempo

Julia sai de dentro do Provador de Roupas com as duas peças 
de Roupa na mão, ela nota Lucas que tenta disfarçar fingindo 
que esta olhando uma roupa.

Ela caminha ate ele.



Lucas
                      Posso ajudá-la?

Julia
                      Eu que pergunto. 

Lucas
                  Eu perguntei primeiro!

Julia
            Você por acaso estava me vigiando?

Lucas
Não!

Julia
                         Tava sim!

Lucas
                     Não estava não!

Julia
                   Tava sim que eu vi.

Lucas
Uma das minhas obrigações é andar pela loja, mas isso não 
quer dizer que eu estava te vigiando.

Julia
          Como você pode ser tão cínico, admita!

Lucas
     Eu não posso admitir uma coisa que não é verdade.

Julia
                  É por que eu sou negra?

Lucas
                      Claro que não!

Julia
 Por que não sei se você reparou, mas você também é negro.

Lucas
                       Eu sou negro?

Julia



                       Ta brincando?

Lucas
               To, desculpa não pude resistir.

Julia
Mais eu não estou brincando, isso que você fez é racismo ta 
legal.

Lucas
     Como pode ser racismo moça eu também sou negro.

Julia
Mais você deve ter se esquecido disso quando veio trabalhar 
aqui ne.

Lucas
                     Não sou racista!
Julia ri debochando, e continua a reclamar.

Lucas(Pensando)
Realmente eu pensei que você fosse roubar as roupas por ser 
negra, mas não me culpe se fosse o contrario tenho certeza 
que você faria a mesma coisa...Não vou dizer isso por que se 
não você vai ficar falando o tempo todo, mas você deve saber 
que  um  negro  tem  preconceito  contra  outro  negro, 
principalmente aqueles que trabalham atendendo o publico.

Julia(Irritada)
               Você ta ouvindo o que eu disse?

Lucas
Estou!

Julia
                  O que foi que eu disse?

Lucas
                   Que eu sou racista.

Julia
                         E depois?

Lucas
                    Um monte de coisas.

Julia



          Você não estava prestando atenção não é?

Lucas
Desculpa,  realmente  não  estava  prestando  atenção,  mas 
realmente não estava te vigiando.

Julia
    Quer saber eu não vou comprar mais porra nenhuma.

Julia joga as roupas em cima de Lucas.

Lucas
                 Pra que essa violência? 

Julia
        Devia fazer muito pior seu racista desgraçado.

Julia vai embora irritada.
Julia:Sai De Cena

Lucas nota que alguns clientes estão observando.

Lucas
       Não se preocupem, consegui recuperar as roupas.

Os clientes voltam a comprar.

Lucas começa a colocar as Roupas que Julia pegou de volta nos 
cabideiros,  Uma  garota  vestindo  o  uniforme  da  loja  se 
aproxima de Lucas.

Patrícia
                     Que show heim cara?

Lucas
          Vacilei, devia ter me escondido melhor.

Patrícia
   Eu nem tinha notado que ela pretendia roubar roupas.

Lucas
Não tenho certeza que ela realmente queria roubar, mas achei 
melhor me prevenir.

Patrícia



Tem que ser assim mesmo, na outra loja que eu trabalhava 
acharam  que  eu  estava  facilitando  os  roubos  que  estava 
acontecendo.

Lucas
                         E estava? 

Patrícia
           Tava, eles me davam parte dos lucros.

Lucas
                      Isso foi errado!

Alto falante(Off)
Funcionário  Lucas,  por  favor,  comparecer  a  gerencia, 
Funcionário Lucas comparecer a gerencia.
 

Patrícia
                           Ferrou!

Lucas
                         Por quê? 

Patrícia
    Quando me chamaram na outra loja foi pra me demitirem.

Lucas
           Não devem me demiti por causa disso.

Patrícia
                        É tem razão!

INT.Loja Salvador-Sala Da Gerencia-Dia

A gerente esta sentada quando Lucas entra.

Lucas
                         Boa tarde.

Gerente#2
             Boa tarde...Sente-se, por favor.

Lucas se senta.

Lucas
                       Estou ouvindo.



Gerente#2
                   O que houve lá embaixo?

Lucas
              Foi uma cliente meio estressada.

Gerente#2
          E ela tinha motivos pra se estressar?

Lucas pensa por um instante.

Lucas
                Talvez, ela me viu vigiando.

Gerente#2
                       Então foi isso.

Lucas
    Cometi um erro, e prometo que não vai se repetir.

Gerente#2
                  Você é um bom funcionário.

Lucas
                          Obrigado!

Gerente#2
Na verdade não foi um elogio, só estava dizendo à verdade que 
você é um bom funcionário.

Lucas
                   Mesmo assim obrigado.

Gerente#2
Desde que você veio trabalhar conosco os furtos cairão 10% em 
4 meses.

Lucas(Envaidecido)
               Só estou fazendo meu trabalho.

Gerente#2
E  está  fazendo  muito  bem,  Infelizmente  nem  todos  os 
funcionários agem assim, mas temos que ficar vigiando essa 
gente.

Lucas
                        Essa gente?



Gerente#2
...É pessoa que pareçam suspeitas independente da cor, hoje 
em dia não da pra confiar nem num senhor de terno.

Lucas
                         É verdade!

Gerente#2
Então!

Lucas
A senhora não precisa se preocupar, vou sempre procurar fazer 
o melhor.

Gerente#2
Que  bom,  por  que  se  você  continuar  a  fazer  bem  o  seu 
trabalho, quem sabe daqui a uns dois ou três anos você não se 
torne Sub-gerente ou ate mesmo gerente.

Lucas sorri timidamente.

Lucas
                         Obrigado!

Gerente#2
Não tem por que agradecer, nós que temos que agradecer de ter 
você trabalhando conosco.

Lucas
                         Obrigado!

Gerente#2
Pense  no  que  eu  te  disse,  lembre-se  disso  todos  os  dias 
quando cruzar a porta da loja.

Lucas
                       Vou lembrar!

Gerente#2
                 Pode voltar ao trabalho!

Lucas se levanta e sai.

INT.Lojas Salvador-Dia

Lucas esta caminhando pela loja com um sorriso no rosto.



Lucas(Pensando)
Estou aqui há quatro meses e eles já falaram de Sub-Gerencia, 
quem sabe se eu fizer uma faculdade de administração eu não 
consigo um cargo melhor dentro de uns cinco anos.

Patrícia aborda Lucas.

Patrícia
E ai?

Lucas
                        E ai o quê?

Patrícia
                        Foi demitido?

Lucas
Não!

Patrícia
                    O que eles queriam?

Lucas
Me deram, os parabéns pelo bom trabalho e falaram que se eu 
continuar assim dentro de uns dois ou três anos eu posso vir 
a ser o Sub-gerente ou ate mesmo gerente.

Patrícia(Chocada)
O quê?

Lucas
                        Isso mesmo!

Patrícia
Por isso você esta com esse sorrisinho... Essas porra são 
foda  mesmo,  estou  aqui  a  mais  de  um  ano  e  o  Maximo  que 
consegui do pessoal lá de cima foi um oi!

Lucas dança sozinho e fala.

Lucas
Posso não falar muito, mas faço muito bem o meu trabalho meu 
bem.

Patrícia
                         Convencido!



Patrícia se afasta.

INT.Lojas Salvador-Noite

Não a mais clientes na loja, Lucas esta colocando algumas 
peças de roupa nos respectivos lugares.

Patrícia  já  esta  sem  o  uniforme  da  Loja  ela  esta  saindo 
quando vê Lucas.

Patrícia
               Deixa de ser puxa-saco homem!

Lucas
       Eu não sou puxa-saco, esse é o meu trabalho.

Patrícia
Não é mais, a loja esta fechada caso você não tenha notado, 
não tem mais nenhum cliente.

Lucas
          Mais ainda tinha roupas fora do lugar.

Patrícia
  Eles não vão te pagar hora extra, deixa de ser puxa saco.

Lucas
        É por pensar assim que você só ganhou um oi!

Patrícia
                Isso cretino joga na cara.

Lucas
                       Me desculpe!

Patrícia
             Ta bom mais eu estou indo embora.

Lucas
       Também já estou indo, é só terminar isso aqui.

Patrícia acena se despedindo.

Patrícia: Sai De Cena
 
Lucas continua a recolocar as roupas.



EXT.Rua-Noite-Centro Do Rio

Lucas esta caminhando em direção ao ponto de ônibus, antes de 
chegar ele passa em frente a uma loja de livros usados, ele 
pensa por um instante e entra na loja.

INT.Loja de Livros Usados-Noite

Lucas esta olhando alguns livros, um senhor se aproxima.

Senhor#1
                        Posso ajudar?

Lucas
Estou procurando um livro sobre como passar no vestibular.

Senhor#1
                 Como passar no vestibular?

Lucas faz que sim com a cabeça.
Senhor#1

  O melhor modo pra se passar no vestibular é estudar.

Lucas fica olhando para o Senhor#1 que começa a rir.

Senhor#1
Desculpe, eu nunca resisto quando alguém vem aqui procurando 
esses livros de como passar nisso, como ganhar naquilo.

Lucas
                         Tudo bem!

Senhor#!
      Vou dar uma olhando em algum que sai bastante.

Lucas
Valeu!

O senhor#1 começa a passar pelas estantes de livros, Lucas o 
acompanha.

Senhor#1
         Tem um aqui de como ganhar na loteria?

Lucas
                        E funciona?



Senhor#1
     Se funcionasse você acha que teriam me vendido? 

Lucas
Vai ver a pessoa ganhou e não tinha mais por que guardar o 
livro.

Senhor#1
Se tivesse ganhado, por que ele venderia o livro, ele não 
precisaria mais de dinheiro.

Lucas
              Quanto mais se tem mais se quer.

Senhor#1
                   E quando não se tem?

Lucas
 Desejamos ter, e quando conseguimos desejamos algo melhor.

Senhor#1
      Os homens nunca estão satisfeitos com o que tem!

Lucas
Foi isso que nos fez evoluir, se o homem se contentasse com 
uma fogueira nunca teriam inventado um fogão, por exemplo.

Senhor#1
     Você esta lendo muito livro de filosofia chinesa.

Lucas
Eu só li dois livros na minha vida, e nenhum dos dois foi de 
filosofia.

O senhor#1 para de procurar.

Senhor#1
Lamento, não tenho nenhum livro de como passar no vestibular, 
mas volta ai semana que vem, sempre tem um estudante que não 
passa e vende o livro.

Lucas
              Ta! Semana que vem eu passo!

EXT.Ponto De ônibus-Noite

A varias pessoas esperando ônibus, Lucas chega no ponto.



Ele  observa  algumas  garotas  de  programa  fazendo  ponto  do 
outro lado da rua, ele se surpreende ao ver uma senhora com 
cerca de 65 anos entre as garotas de programa.

Lucas
                         Caramba!

Garota#1(Rindo)
Aquilo ali não é mais garota de programa, é vovó de programa 
e bem caidinha.

Todos no ponto de ônibus começam a rir, Lucas ri timidamente.

Lucas faz sinal para um ônibus que para muito à frente, Lucas 
pensa em correr mais desiste.

Senhor#2
Eles não respeitam, ninguém, o ponto é aqui e eles param lá 
na frente.

Lucas
É!

Ele olha pra ver se esta vindo outro ônibus, quando um carro 
importado para em frente das garotas de programa, de dentro 
do carro saem cinco jovens com extintores e ovos e começam a 
tacar nas garotas, elas tentam se proteger.

Senhor#2
                        Que absurdo! 

Lucas corre para socorrer as garotas.

Uma garota esta sendo chutada por um dos jovens enquanto 
outro usa o extintor nela, os outros três estão agredindo 
outras garotas.

Lucas chega e acerta um soco no jovem que estava chutando a 
Garota, depois ele bate no outro com o extintor. E começa a 
chutar um dos jovens os outros três se juntam pra bater em 
Lucas que cai no chão e não tem chance de se defender e 
recebe chutes e socos, na confusão o celular de Lucas cai um 
dos jovens pega o celular dele.

Jovem#1
       Olha o celular do cara, maior dinossauro!



Ele joga o celular de Lucas no chão o celular quebra.

Os Jovens escutam o barulho de uma viatura da policia.

Jovem#2
                 Vamo embora é a policia!

Um dos jovens ainda chute Lucas uma outra vez e entram no 
carro rindo, e saem fritando pneu.

A Viatura da policia encosta.

Lucas esta todo ensangüentado e nota que a Prostituta que 
estava recebendo chutes é Julia, ele desmaia.

Policial#1
                      O que houve aqui?

Julia
     Uns caras vieram aqui e começaram a agredir agente.

Policial#1
                           Do nada?

Prostituta#1
                  Do nada não, por diversão!

Policial#2
                  Esse ai caído é um deles?

Prostituta#2
                  Não ele tentou nos ajudar.

Policial#!
                          Cafetão?

Prostituta#3
                 Não! Agente não o conhece.

Julia
          Chamem uma ambulância, ele esta desmaiado.

Policial#2
              Caramba arrebentaram o garoto!

Prostituta#1
         Vocês não vão atrás daqueles desgraçados?



Policial#1
Vocês estão acostumadas, sabem que isso não vai dar em nada, 
mas se quiserem vão ate a Delegacia.

Julia
   Esquece isso, ele não ta bem...Precisa de um medico.

Policial#2
Calma agente vai levar ele pro hospital, por que se depender 
da ambulância vamos ter que chamar é o rabecão.

Os policiais colocam Lucas no banco de trás da viatura, Julia 
entra também.

      CORTA PARA:

INT.Hospital-Corredor-Noite

Lucas  está  deitado  numa  maca,  Julia  esta  ao  seu  lado,  a 
vários outros pacientes esperando no corredor.

Julia
                    Cadê esse médico?

Um médico vem andando pelo corredor, Julia o segura pelo 
braço.

Medico
                   Me solta por favor.

Julia
                Você precisa examiná-lo!

Medico
Olha  o  hospital  está  lotado,  tem  um  monte  de  pessoas 
precisando de assistência, casos mais sérios do que o dele, 
daqui a pouco eu volto e o examino ok.

Julia
Daqui a pouco pode ser tarde demais! Ele apanhou muito pode 
ter afetado alguma coisa por dentro.

Medico
                       Eu preciso ir!

Julia tenta segurá-lo mais não consegue.

Julia



Espera!

Ela toca a testa de Lucas e nota que ele esta com febre e 
suando muito.

Julia
         Que droga! Não vai morrer, por favor!

           CORTA PARA:

INT.Casa De Lucas-Cozinha-Noite

Marta esta preocupada ela olha para o relógio na parede e se 
preocupa ainda mais.

Marta
                  Ele nunca se atrasa!

Ela sai.

EXT.Rua-Noite-Parte baixa do morro

Marta esta no orelhão tentando ligar para o Lucas.

Gravação(V.O.)
Esse  telefone  se  encontra  desligado  ou  fora  da  área  de 
cobertura, tente mais tarde.

Marta
            Droga garoto, onde você se meteu?!

Ela olha para o relógio de pulso.

Marta
            Nove e meia! Aconteceu alguma coisa!

      CORTA PARA:

INT.Casa De Miguel-Sala-Noite

Miguel  esta  assistindo  televisão,  quando  alguém  bate  na 
porta, Ele se levanta e abre a porta.

Miguel
           Dona Marta! Aconteceu alguma coisa?

Marta
                     Você viu o Lucas?



Miguel
                     Hoje não por quê?

Marta
             Ele não chegou em casa ate agora!

Miguel
      Ele não avisou se ia chegar mais tarde hoje?

Marta
Se  ele  tivesse  avisado,  você  acha  que  eu  estaria  tão 
preocupada?

Miguel
       Claro que não, que pergunta idiota a minha.

Marta
               Desculpa ter sido grossa!

Miguel
                         Tudo bem!

Marta
        Tenho certeza que aconteceu alguma coisa!

Miguel
Vai pra casa e vê se ele chega, vou ver com a Maria e o Paulo 
se quando eu terminar de falar com eles o Lucas não tiver 
chegado eu vou procurar nos hospitais.

Marta
                         Hospital?

Miguel
                Espero não ser necessário. 

MARTA: Sai De Cena

Miguel(Grita)
                        Mãe To saindo!

Hilda(O.S.)Grita
                     Vai pra onde garoto?

Miguel
                      Procurar O Lucas!



           CORTA PARA:

EXT.Em Frente à Casa De Maria-Noite

Miguel e Maria estão conversando.

Maria
         Não vejo o Lucas faz quase duas semanas.

Miguel
         Droga, to começando a ficar preocupado.

Maria
Eu já estou completamente preocupada, ele nunca sumiria assim 
sem dar noticias.

Miguel
           Eu sei, vamos ir falar com o Paulo.

Maria
                       Lá na boca?

Miguel
                      É onde ele ta!

Maria
                    Acha isso seguro?

Miguel
         Claro que não! Mas eu vou mesmo assim!

Maria
                         Ta vamos!
                                                  CORTA PARA:

EXT.Próximo a Boca de Fumo-Noite

Miguel e Maria estão subindo quando são parados por dois 
bandidos armados com pistolas.

Bandido#1
                Tão pensando que vão aonde?

Miguel
  Viemos na paz cara, agente só quer falar com nosso amigo.



Bandido#2
             Acham que podem vir aqui assim.

Maria fica com medo.

Maria
                   Vamos embora Miguel.

Miguel
Não!

Bandido#1
È melhor você escutar sua amiga mano, senão quiser conhecer 
são Pedro hoje.

Paulo: Entra Em Cena

Paulo
                      Que ta pegando!

Bandido#2
        Esses dois aqui vieram falar com um amigo deles.

Paulo
                     São meus amigos!

O bandido#1 aponta para Miguel.

Bandido#1
                       Deu sorte cara!

Bandido#1 e #2: Saem de Cena

Paulo
Ta  maluco  Miguel,  não  se  peita  esses  caras,  eles  estão 
armados e cheio de maconha na cabeça.

Miguel
                      O Lucas sumiu!

Paulo
                 Sumiu! Como assim sumiu?

Miguel
                Ele não apareceu ate agora!

Paulo



       Ele pode ter ido pra casa de algum conhecido.

Maria
  É o Lucas cara, você sabe muito bem que ele avisaria.

Paulo
           Que vocês estão pensando em fazer?

Miguel
                   Correr os hospitais!

Paulo
                        São muitos!

Miguel
                       Nós somos três!

Paulo
    Não posso sair daqui agora! Tenho trabalho a fazer.

Miguel
              Então seremos só nós dois Maria!

Miguel da as costas para Paulo e vai indo embora, Maria olha 
pra Paulo e vai com Miguel.

EXT.Rua-Noite

Maria  e  Miguel  estão  caminhando  em  direção  ao  ponto  de 
ônibus.

Miguel
  Vamos procurar nos hospitais perto de onde ele trabalha.

Maria
Andar  praquelas  bandas  há  essa  hora  é  um  perigo  pra  uma 
mulher sozinha.

Miguel
      Se agente se separar terminaremos mais rápido.

Maria
É mais você pode acabar tendo que procurar por duas pessoas.

Miguel
              Ok Maria o que você quer fazer?



Maria
                      Vamos juntos!

Paulo: Entra EM Cena

Paulo
                 Vai com ela, vou sozinho.

Miguel
              Pensei que você não pudesse vir!

Paulo
              O Julio disse que eu podia vir.

Miguel
                        Muito bem!

Paulo
                   Vamos pegar o ônibus!

      CORTA PARA:
INT.Hospital-Corredor-Noite

Lucas ainda esta deitado na maca, Julia esta segurando a mão 
dele.

Julia
                O medico já esta vindo!

Lucas(Delirando)
Ah meu Deus! Pula Mario! Pula! Cuidado com a tartaruga é das 
vermelhas.

Julia
                Meu Deus! Ele ta delirando!

Lucas
Não! Não! Eu não quero ver outro filme brasileiro, não, por 
favor!

Julia
             Medico! Preciso de um Medico!

      CORTA PARA:

EXT.Rua-Noite-Centro Do Rio

Paulo, Maria e Miguel estão parados numa esquina.



Paulo
              É aqui que agente se separa.

Miguel
                    Toma cuidado cara!

Paulo
                Cuidado é meu sobrenome.

Miguel
               Eu pensei que fosse Ribeiro. 

Paulo
        Também, É Paulo Cuidado Perigoso Ribeiro.

Miguel
         Se achá-lo da um toque no meu celular.

Paulo
                       Pode deixar!
Eles se separam, acompanha Miguel e Maria.

Maria
        Sou só eu, ou você também esta com medo?

Miguel
              Eu com medo?...Só um pouco!

Maria
                        Que ótimo!

Miguel
                Qualquer coisa agente corre!

Maria
                         Correr!?

Miguel
Da ultima vez que eu tentei brigar eu perdi três dentes, e 
vender DVD pirata não me garante um plano odontológico.

Maria
         Ainda bem que eu vim de sapato baixo!

Na frente a um grupo de prostitutas, Miguel e Maria passam em 
frente a elas, Miguel nota que algumas estão machucadas, a 
uma senhora fazendo ponto junto com as prostitutas, Miguel 



olha  para  Maria  como  se  dissesse  ta  vendo  isso,  Maria 
retribui com o mesmo olhar.

Senhora#1
            Tão olhando o que nunca viram não?

Miguel
                       Tão velha não!

Senhora#1
                   Vai tomar no cu viado!

Miguel
                   Não é a minha não, vovó!

Maria
Miguel! Para com isso você não sabe que essas mulheres andam 
com canivetes nas bolsas.

Maria puxa Miguel para que ele ande rápido.
INT.Hospital-Recepção-Noite

Paulo se aproxima do balcão.

Paulo
                         Boa noite!

Enfermeira
                      Só se for pra você!

Paulo
Na verdade também não esta muito boa, eu estou procurando um 
amigo que está desaparecido...

Enfermeira
                          Qual o nome!

Paulo
                       Lucas! Lucas dias.

Enfermeira
Vou ver se chegou algum Lucas...

Ela olha em algumas fichas.

Enfermeira
         Bem...Aqui tem um Lucas, chegou hoje cedo.



Paulo
                  Em qual quarto ele esta?

Enfermeira
                        Gaveta treze!

Paulo
                          Gaveta?

Enfermeira
Aqui diz que ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer 
hoje à tarde.

Paulo
      Não pode ser, é Lucas dias que está escrito ai?

Enfermeira
Aqui só diz Lucas, provavelmente ele não deve ter tido tempo 
pra dizer o resto do nome, e não acharam documentos.

Paulo
                  Tem a descrição dele ai? 

Enfermeira
Hum,  ele  é  negro,  cerca  de  um  metro  e  oitenta,  olhos 
castanhos, cabelo preto, cicatriz na perna.

Paulo fica desolado.

Enfermeira
                        É o seu amigo?

Paulo
É! Tudo bate, ate a cicatriz na perna, ele a ganhou quando 
caiu da laje da associação de moradores...

Enfermeira
                          Sinto muito!

Paulo
                     Não tanto quanto eu!

Enfermeira
             Vai querer reconhecer o corpo agora?

Paulo
         Me da um minuto pra ligar pros meus amigos.



Paulo se afasta um pouco e liga para o celular de Miguel.

Miguel(V.O.)
Alo!

Paulo
                       Sou eu Miguel!

Miguel(V.O.)
                       Achou ele cara?

Paulo
                   Ele ta morto cara!

Miguel(V.O.)
...Impossível!

Paulo(Em lagrimas)
               Não é impossível...Ele ta morto!

Miguel(V.O.)
                   Meu Deus, por que ele!?

Paulo
Cara, você tem que contar pra mãe dele...

Miguel(V.O.)
Eu!

Paulo
Vou ver o que posso fazer pra agilizar as coisas aqui, eu te 
ligo depois.

Miguel(V.O.)
                         Ta...Tchau!

Paulo desliga o telefone, e caminha ate a enfermeira.

Enfermeira
E ai?

Paulo
                         To pronto!

FADE OUT:



O FIM

“”

FADE IN:

                        JULHO DE 2006

INT.Hospital-5° andar-Noite-Madrugada-1° de Julho

Paulo esta em frente à sala do necrotério, ele respira fundo 
tentando conter as lagrimas e entra.

INT.Hospital-Necrotério-Noite-Madrugada

O legista está olhando o corpo nu de uma mulher.

Legista
             Belos seios moça!Posso tocá-los?

Paulo fica surpreso com a cena.

Paulo
              To interrompendo alguma coisa?



O Legista cobre o corpo da mulher.

Legista
Claro  que  não,  eu  só  estava  conferindo  se  ela  realmente 
estava morta.

Paulo
   Não creio que tragam pessoas vivas para o necrotério.

Legista
    Já aconteceu! Mas diga ai em que posso ajudá-lo?

Paulo
     ...Vim pra reconhece o corpo do meu amigo.

Legista
                     Qual o nome dele?

Paulo
Lucas!
Legista

         Ah ta! Sei quem é gaveta 13, vem comigo!

Paulo
Ta!

Eles caminham ate as gavetas.

Legista
                   Morreu tão jovem ne?

Paulo
Muito  jovem,  e  ele  era  um  bom  homem...Ele  está  muito 
machucado?

Legista
Não,  o  atropelamento  causou  danos  internos,  não 
externos...Ele ainda está bonitinho.

Paulo
Abre!

O legista abre a gaveta e puxa o corpo, Paulo olha, e sorri e 
balança a cabeça como se não tivesse acreditando.

Legista
       Pelo visto ele não era tão seu amigo assim!



Paulo
       Não é nada disso! Esse ai não é o meu amigo!

Legista
                       Tem certeza?

Paulo
                     Claro que tenho!

Paulo  abraça  o  legista  que  retribui  o  abraço  e  coloca  a 
cabeça no ombro de Paulo.

Paulo
                       Não exagera!

Ele se afasta do legista.

Legista
         Deixa de ser bobo rapaz eu não sou gay!

Paulo
                Não tem como ter certeza!

Legista
Tudo bem eu admito, eu já peguei um cara uma vez, mas ele já 
estava morto mesmo.

Paulo
            Você é doente cara! Muito Doente!

Paulo sai do necrotério.

EXT.Rua-Noite-Madrugada

Maria e Miguel estão sentados num ponto de ônibus chorando, 
enquanto esperam o ônibus.

Maria
     Eu sempre achei que ele ia ser o ultimo a morrer.

Miguel
Ele sempre fazia as coisas do jeito certo, não incomodava 
ninguém, era o cara mais descente que eu já conheci.

Maria
É injusto que um cara legal como ele morra, enquanto bandidos 
feito o pé de pano estejam por ai fazendo maldade.



Miguel
                Os bons morrem primeiro! 

Maria
Lembra quando ele ficou com a língua presa num cubo de gelo.

Miguel
Lembro, dês desse dia ele não suportava ver pessoas sofrerem, 
sempre defendia a gente dos moleques maiores.

Maria
                    E sempre apanhava!

Miguel
         Mais isso não o impedia de tentar ajudar.

Maria
Ele sempre foi o melhor dos quatro, você sempre foi o mais 
inteligente, mas ele sempre foi o melhor.

Miguel(Chorando)
          Como eu vou contar isso pra mãe dele?

Maria
                        Eu não sei!

O celular de Miguel começa a tocar, depois de três toques ele 
atende.

Miguel
Alô!

Paulo(V.O.)
Miguel! Pode parar de chorar que o corpo não era do Lucas, 
ouviu?

Miguel seca as lagrimas.

Miguel
                     Você tem certeza?

Paulo(V.O.)
                Tenho cara! Eu vi o corpo!

Miguel
Você é brincadeira em Paulo, eu e a Maria derramamos quase um 
litro de lagrimas.



Paulo(V.O.)
 Não seja exagerado, e se serve de consolo eu também chorei. 

Miguel
                       Mas você achou?

Paulo(V.O.)
         Ainda não mais vou continuar procurando.

Maria quer saber o que esta acontecendo, Miguel faz um gesto 
para que ela espere um pouco.

Miguel
             Tudo bem! Vamos voltar a procurar.

Paulo(V.O.)
                        Ta, tchau!

Miguel desliga o celular.
Maria

                       O que houve?

Miguel
                O corpo não era do Lucas!

Maria
              Graças a Deus! Graças a Deus!

Maria abraça Miguel que retribui o abraço, depois ela fica 
olhando de forma insistente para Ele.

Miguel
          Que foi? Por que esta me olhando tanto?

Maria
   Eu estava imaginando como seria se eu perdesse você.

Miguel
                       E como seria?

Maria
                         Nada bom!

Miguel
      Se preocupa não, ainda vou dirigir muito você.



Maria
                      É uma promessa?

Miguel
                          Claro!

Maria
                 Vamos continuar procurando?

Miguel
Vamos!

           CORTA PARA:

INT.Hospital-Corredor-Noite-Madrugada

Paulo esta procurando pelo banheiro, ele aborda uma senhora.

Paulo
           A senhora sabe onde é o banheiro?

Senhora#1
Não!

No mesmo corredor Julia está discutindo com um medico.

Julia
Vocês devem esta querendo que ele morra não é? Ele esta aqui 
há horas e ninguém veio aqui.

Medico#1
Moça seu amigo será logo atendido, mas agora não a leitos 
disponíveis.

Julia
                Vocês só sabem dizer isso!

Medico#1
Isso é um hospital, se a senhora continuar a fazer escândalo 
vou ser obrigado a chamar os seguranças.

Paulo esta passando por eles.

Paulo
                       Com licença!

Eles abrem passagem, Paulo passa, ele da dois passo e volta, 
então vê Lucas na maca.



 
Paulo

Meu Deus Lucas! O que fizeram com você cara? Meu Deus por que 
você esta no corredor, por que não te atenderam ainda.

 Julia
              Essas caras estão enrolando!

Medico#1
Não estamos enrolando, só que tem gente em pior estado que 
seu amigo.

Paulo
            Pior estado? Ele ta todo inchado!

Julia
Vocês nem examinaram como vão saber se o caso dele não é 
grave?

O medico#1 da as costas para eles, mas Paulo o joga contra a 
Parede.

Medico#1
Se você não me soltar, vou ser obrigado a chamar a segurança.

Paulo
  Pode chamar quem você quiser, mas você sabe quem sou eu? 

Medico#1
          Um rapaz que está bastante melindrado?

Paulo
Não sei o que significa melindrado, mas trabalho pra o maior 
traficante do Rio de Janeiro, e se você não atender ele agora 
mesmo eu garanto que você não vai viver muito mias.

Medico#1
Se eu ganhasse um aumento cada vez que um desesperado vem com 
uma dessa.

Paulo retira seu celular do bolso e mostra uma foto, onde 
esta ele, outros bandidos e Pé de Pano todos estão armados.

Medico#1
                        Me convenceu!

      CORTA PARA:



INT.Hospital-Sala de exames-Noite-Madrugada

Lucas esta fazendo uma tomografia.

INT.Hospital-Corredor-Noite-Madrugada

Miguel, Maria e Marta estão conversando com o Medico#2, Julia 
esta por perto tentando ouvir a conversa.

Medico#2
Bem, aparentemente não houve seqüelas, ouve algumas fraturas, 
ele perdeu dois dentes, e o inchaço vai permanecer por um 
tempo.

Marta
                   Ele vai se recuperar?

Medico#2
                       Provavelmente!
Medico#2: Sai De Cena

Marta olha para Julia.

Marta
                    O que você quer?

Julia
Nada, é que seu filho me salvou, foi ate eu que o trouxe pra 
cá.

Miguel
                Isso é bem coisa do Lucas! 

Marta
        O medico disse que ela vai se recuperar!

Julia
                        É eu ouvi!

CORTA PARA:

EXT.Casa-varanda-Noite-Madrugada

Pé De Pano esta fumando um cigarro, quando Paulo entra.

Paulo
          Disseram que você queria falar comigo.



Pé De pano
                          Achou ele?

Paulo
           Ele esta no hospital, foi espancado.

Pé De Pano
                          Por quem?

Paulo
                        Não sabemos!

Pé De Pano
                    Corre risco de morrer?

Paulo
Não sei dizer, mas ele tava respirando quando sai de lá, 
estava indo pra sala de exames.

Pé De Pano da mais uma tragada.

Pé De Pano
       Ele teve sorte, hospital publico nunca tem vaga.

Paulo
Não se trata de sorte, eu ameacei o medico...Disse quem eu 
era ai ele ficou com medo.

Pé De Pano
         Isso foi um risco, você podia ter sido preso.

Paulo
                  Fiz o que achei certo!

Pé De Pano
Certo e errado são só palavras, o que conta de verdade, é o 
que você faz.

Paulo
E o que você faz é certo? Matar pessoas, traficar drogas, 
encher o mundo de viciados.

Pé De pano
              Você também é igual a mim amigo.

Paulo
                    Nunca matei ninguém!



Pé De Pano
Nessa vida que agente leva, mas cedo ou mais tarde você acaba 
tendo que matar.

Paulo
           Você não respondeu a minha pergunta.

Pé De Pano
O que eu faço é errado, mas se eu vendo é por que tem quem 
compre, me reponde, é certo essas pessoas virem aqui comprar 
minhas mercadorias? 

Paulo
Não!

Pé De Pano
  Mais eles vem, e com isso enchem o meu bolso de grana.

Paulo
                        O meu também!

Pé De Pano
Eles acham que podem resolver os problemas do mundo numa mesa 
de bar, com a cuca cheia de drogas, problemas que eles mesmos 
ajudaram a criar, que os pais deles ajudaram a criar...

Paulo
                      Causa e efeito!

Pé De Pano
Exatamente! Não sou o bandido da historia sou apenas uma 
vitima da ignorância alheia...Seria só mais um favelado que 
trabalha o dia todo pra ganhar uma merreca se não fosse por 
eles, eles são os criadores...E nós Paulo somos as criaturas.

Paulo
        Você nem parece um bandido falando desse jeito. 

Pé De Pano
Minha mulher quase se formou em psicologia, ela me faz ler 
muito, sempre quando fico de molho eu leio.

Paulo
               Acho que nunca li nenhum livro.

Pé De Pano



                          Deveria!

Pé De Pano joga resto do cigarro fora.

Pé De Pano
Vou pra minha casa, dormi um pouco...Qualquer coisa me chama.

Paulo
Por que em todos os tiroteios você vai pra linha de frente, 
não era mais seguro usar outros como escudo?

Pé de Pano aproxima seu rosto do de Paulo.

Pé De Pano
Vou te dizer uma coisa, caso um dia você venha a liderar um 
grupo, O líder que não lidera seu grupo, fica pra trás! E eu 
não quero ficar pra trás.

Pé De Pano: Sai De Cena
Paulo fica pensando no que ele disse.

CORTA PARA:

INT.Hospital-Quarto-Dia

Lucas está deitado, seu rosto esta bastante inchado, Miguel e 
Maria estão conversando com ele, Julia esta na porta afastada 
deles.

Lucas
            Ainda dói um bocado quando falo!

Maria
O medico disse que você vai ficar aqui pelo menos mais três 
dias, mas que não corre risco de morrer.

Lucas
                         Que bom!

Miguel
                 Cara! Você esta horrível!

Maria(Repreendendo)
Miguel!

Miguel
Quê?



Lucas
         Tudo bem, eu realmente devo esta horrível!

Miguel(Sorrindo)
Se lembra da ultima vez que você se olhou no espelho, pode 
ter certeza que ta muito pior, eu sei que pode ser difícil de 
acreditar mais é verdade.

Lucas
                      Muito engraçado!

Lucas nota que Julia esta no quarto.

Lucas(Para Maria)
                 O que ela esta fazendo aqui?

Maria
Ela te trouxe pra cá, e ficou aqui desde então tentando fazer 
você ser atendido. 

Lucas
Serio?

Miguel
 Serio mesmo! Ela é bonita hein, será que ta afim de você?

Lucas
 Deixa de ser bobo Miguel, só deve ta querendo agradecer.

Maria
      Vou mandar ela vir aqui, vamos embora Miguel.

Miguel
                   Melhoras hein cara!

Lucas
Valeu!

Lucas  observa  Maria  falar  com  Julia,  que  se  aproxima  de 
Lucas.

Miguel e Maria: Saem de Cena

Julia sorri timidamente.

Julia
                       Você ta bem?



Lucas
Não muito! Mas pelo menos não vou morrer, pelo menos não 
hoje.

Julia
Obrigada, por você ter me ajudado...Acho que teria apanhado 
muito mais se você não tivesse aparecido, eu e as outras.

Lucas
         Acabou que eu apanhei no lugar de vocês. 

Julia
                        É verdade!

Lucas
            Obrigado por te me trazido pra cá!

Julia
     Você tem que agradecer ao seu amigo que é bandido.

Lucas
O Paulo não é bandido, só esta trabalhando pro trafico de 
drogas.

Julia
             E isso não faz dele um bandido?

Lucas
 Ele só entrou pra esse mundo por que tem um filho pra criar.

Julia
      Eu tenho uma filha pra criar, e não sou bandida.

Lucas
                    Mais é prostituta!

Julia
           É a profissão mais antiga do mundo.

Lucas
Não é não! Se fosse a profissão mais antiga do mundo, quem 
eram os clientes, um bando de?

Julia
Sei lá, mas todo mundo diz que é a profissão mais antiga do 
mundo...Alias, eu não pretendia roubar aquelas roupas lá na 
loja.



Lucas
Eu  sei!  Mas  é  uma  das  minhas  funções  ficar  de  olho  em 
qualquer pessoa que pareça suspeita.

Julia
              E o que eu tenho de suspeita?

Lucas
                         Sua cor!

Julia
                  Você também é negro!

Lucas
Serio? To brincando...Eu sei disso sempre que eu entrava numa 
loja onde as mercadorias estivessem à mostra, ficava alguém 
de olho em mim, geralmente eram irmãos de cor...Você sabe 
como é?

Julia
             Sei! Mais eu te acho inofensivo.

Lucas
            Ate que provem o contrario, sou!

Julia
    Agora que já vi que você esta bem, tenho que ir.

Lucas
Já?

Julia
Passei a noite em claro, minha mãe esta com a minha filha e 
ela, adora passar sermão.

Lucas
                       Tchau então!

Julia
Tchau!

Julia caminha pra sair, mas antes de sair ela para e escreve 
seu  telefone  num  pedaço  de  papel,  ela  volta  ate  Lucas  e 
entrega o papel.

Lucas
                         Que isso?



Julia
 Meu telefone, se você quiser me ver de novo, é só me ligar.

Lucas
           Desculpa mais eu não pago por sexo.

Julia
                   Quem falou de sexo?

Lucas
                       Me desculpa.

Julia
               E eu nunca cobraria de você.

Julia: Sai de Cena

Lucas sorri, mas senti dor no maxilar.
INT.Hospital-Quarto-Dia-02 de Julho

Patrícia esta conversando com Lucas.

Patrícia
Parabéns! Você não precisa ir trabalhar nos próximos 15 dias.

Lucas
     Preferia esta trabalhando a está todo quebrado!

Patrícia
Quem dera ter sido eu a ser espancada, assim não precisaria 
trabalhar.

Lucas
                       Você é louca!

Patrícia
                Não sou louca! Sou preguiçosa. 

INT.Casa De Lucas-Sala-Dia- 07 De Julho

Ao entrar acompanhado de Marta, Lucas e recebido, Por Maria 
Miguel e Vitória.

Todos
                     Seja bem vindo!



Lucas
                        Obrigado!

Miguel abraça Lucas que se livra de Miguel.

Lucas
    Calminha que minhas costas ainda esta doendo um pouco.

Miguel
                          Desculpe!

Maria
 Tem bolo de chocolate na cozinha, acha que consegui comer?

Lucas
                  Acho que posso tentar!

Vitória
                         Vamos comer!
INT.Casa De Lucas-Cozinha-Dia

Eles estão comendo, Lucas esta tendo dificuldades pra comer.

Maria
        Se não estiver bom não precisa comer Lucas.

Lucas
        Está ótimo! Mais dois dentes fazem falta!

Maria
Ah ta!

Lucas
                        E o Paulo?

Vitória
                      Ta trabalhando!

Maria
Preciso contar uma coisa, vou participar do próximo filme da 
Luiza Landim.

Lucas
                      Meus parabéns!

Vitória
                    Como você conseguiu?



Maria
Fui numa produtora pra ver se conseguia alguma figuração e 
eles estavam fazendo testes e me deixaram fazer, e eu passei.

Vitória
                     Isso é que é sorte.

Maria
As cenas que eu vou participar serão as primeiras, filmo mês 
que vem.

Vitória
                   Qual o nome do filme?

Maria
      Pelo amor das pobres crianças que moram na rua.

Vitória
                         É comedia?

Maria
Não!  Quer  dizer  acho  que  não  eu  só  li  as  dez  primeiras 
paginas, e se o resto do roteiro for igual as dez primeiras, 
o filme pode ser indicado ao Oscar.

Vitória
    Se isso acontecer vai ser ótimo pra sua carreira.

Maria
Eu sei!

      CORTA PARA:

INT.Lojas Salvador-Dia-11 De Julho

Lucas esta chegando para trabalhar, Patrícia se surpreende ao 
vê-lo.

Patrícia
               O que você esta fazendo aqui?

Lucas
                       Vim trabalhar!

Patrícia
        Pra que? Você ainda tem quatro dias de folga.



Lucas
              Já estou me sentindo melhor.

Patrícia
     Definitivamente você é um baita de um puxa-saco.

Lucas
Não vou entrar nessa discussão de novo, mas eu só não sou 
preguiçoso.

Patrícia
            Seu rosto ate que desinchou rápido. 

Lucas
NA verdade nem tanto, minha amiga me maquiou um pouco, não 
deu pra notar?

Patrícia faz que não com a cabeça.
Lucas

           Que bom, estava preocupado com isso.

A gerente#2: Entra Em Cena

Ela sorri ao ver Lucas.

Gerente#2
                    Olá! Como você esta?

Lucas
                        Estou melhor!

Gerente#2
Disseram que você estava todo arrebentado, não esta tão mal.

Lucas
                    Me recuperei rápido.

Gerente#2
                   Você já veio trabalhar?

Lucas
Sim!

Gerente#2
             Mais você ainda tem mais quatro dias.



 Lucas
Já  estou  me  sentindo  melhor,  não  tinha  por  que  não  vir 
trabalhar.

Gerente#2(Falando Alto)
Isso é que é funcionário, todos vocês deviam ser iguais a 
ele...Continue assim garoto.

A Gerente#2: Sai de Cena

OS outros funcionários ficam olhando de cara feia para Lucas.

Lucas
                         Que foi?

EXT.Rua-Noite

Lucas esta caminhando na direção do ponto de ônibus, mas ele 
entra na loja de livros usados.
INT.Lojas de Livros Usados-Noite

O Senhor#1 reconhece Lucas.

Senhor#1
                          Olá menino!

Lucas
Olá!

Senhor#1
Deixe-me adivinhar, veio buscar o livro de como se passar no 
vestibular?

Lucas
                       Já tem algum?

Senhor#1
Eu te disse quase toda semana vem alguém vender esse tipo de 
livro...Espera um minuto.

Lucas
Ta!

O Senhor#! Vai pra trás do balcão e fica procurando por algo, 
enquanto  isso  Lucas  fica  passeando  pela  Loja  olhando  os 
livros nas estantes, ele pega o livro Kama Sutra e abre o 
livro.



Lucas
                          Nossa! 

Ele vira um pouco a cabeça.

O Senhor#1 se aproxima de Lucas sem que ele note.

Lucas(Cont`D)
                    Isso é impossível!

Senhor#1
     Não é não! Eu fazia muito essa quando era mais novo.

Lucas fecha o livro.

Lucas
Hein?!

O senhor#! Entrega o livro como passar no vestibular para 
Lucas.

Lucas
                         Quanto é?

Senhor#1
                   Pra você doze Reais!

Lucas coloca a mão no bolso esquerdo e retira uma nota de dez 
e uma de cinco e entrega para o Senhor#1.

O senhor#1 vai ate o caixa e pega o troco e entrega para 
Lucas, que guarda no bolso da calça.

Senhor#1
                          Aqui esta!

Lucas
                          Obrigado!

Senhor#!
       Espero que tenha sorte, e passe no vestibular.

Lucas
                         Obrigado!

Lucas sai da loja.



EXT.Ponto de ônibus-Noite

Lucas está sentado lendo o livro.

Lucas(Lendo)
Se você quer passar no vestibular, a primeira coisa que deve 
fazer é estudar.

Ele para de ler.

Lucas
                       Isso é obvio!

Ele vê o ônibus se aproximar e coloca a mão no bolso para 
pegar o dinheiro, quando ele retira a mão do bolso cai um 
papel no chão, ele abaixa para pegar o papel e o ônibus 
passa, ele nota que é o papel que tem o telefone de Julia, 
Ele pensa por um instante.
INT.Casa De Miguel-Quarto-Noite

Miguel  esta  jogando  no  computador  enquanto  conversa  com 
Maria.

Miguel
Esse cara é muito devagar, ate agora não entregou o roteiro.

Maria
Pelo preço que ele esta cobrando, ele ate que esta indo bem 
rápido, ainda mais se levarmos em conta o fato dele trabalhar 
como animador de festas.

Miguel
                  É vendo por esse lado.

Maria
Ele disse que entregaria ate o final de agosto, ainda estamos 
em julho.

Miguel
Eu sei! Mais estou louco pra dirigir meu primeiro filme, e 
finalmente poder dizer AÇÃO!

Maria
Acho que você vai se sair bem como diretor pelo menos você 
não é uma bicha estressada.



Miguel
            Bicha posso garantir que não sou!

Maria fica olhando pra ele com um olhar apaixonado, ele não 
percebe.

Maria
                   Que tal agente sair?

Miguel
                        Pra onde?

Maria
              Qualquer lugar, dar uma volta.

Miguel
                          Agora?

Maria faz que sim com a cabeça.
Miguel

Agora estou meio ocupado, vamos deixar pra amanha ou depois 
de amanha.

Maria(decepcionada)
                          Tudo bem!

INT.Casa De Paulo-Quarto-Noite

Ao entrar, Paulo só encontra o bebê no berço, ele se aproxima 
do berço e vê que o bebê está acordado, ele começa a brincar 
com o bebê tapando o rosto com as mãos depois tirando, o bebê 
começa a rir.

Vitória: ENTRA EM CENA

Ela para na porta ao notar que Paulo esta brincando com o 
bebê, Paulo não nota que ela esta parada na porta.

Paulo
                Ta rindo não é? Ta rindo!

Vitória não se contem e começa a rir Paulo para de brincar 
com o bebê.

Vitória
 Sabia que você fazia algo assim quando não tinha ninguém.



Paulo
Esta esganada essa foi a primeira vez, e provavelmente a 
ultima.

Vitória
        Não foi não, e você sabe muito bem disso.

Paulo
                     Onde você estava?

Vitória
Não somos casados, nem namorados não tenho que te dar nenhuma 
explicação.

Paulo
          Claro que tem o muleque tava sozinho.

Vitória
                  O pai dele estava aqui.

Paulo
                   Cheguei quase agora!

Vitória
E  eu  sai  quase  agora,  ele  não  ficou  nem  cinco  minutos 
sozinho.

Paulo
                       Melhor mesmo!

PAULO: SAI DE CENA

Vitória se aproxima do berço.

Vitória(Para O Bebê)
      Ele esta começando a se tornar pai, não acha?

O bebê sorri.

EXT.Rua-Dia

Lucas esta caminhando por uma rua na lapa.

Lucas(Pensando)
Por que estou fazendo isso? Essa definitivamente não é a 
atitude mais sensata que eu já tomei.

Ele entra num sobrado.



INT.Sobrado-corredor-Dia
 
Lucas  está  parado  em  frente  a  uma  porta,  ele  toca  a 
campainha.

Lucas(pensando)
E se ela estiver planejando me assaltar? È uma possibilidade!
É melhor eu ir embora.

Lucas se vira pra ir embora quando Julia abre a porta.

Julia(Surpresa)
                     Você tava indo embora?

Lucas
Não! Por que eu estaria indo embora se acabei de tocar a 
campainha?

Julia
Entra!

Lucas pensa por um instante e entra.

INT.Sobrado-Apartamento de Julia-Sala-Dia

Lucas esta meio constrangido, Julia o observa com um sorriso 
no rosto.

Lucas
                         Que foi? 

Julia
Nada!

Lucas se senta e Julia se senta ao lado dele, e os dois ficam 
conversando.

Lucas(Pensando)
Acho que esse é o começo de uma grande amizade...Ou talvez 
não, talvez ela realmente queira me assaltar...Mas que se 
dane pelo menos uma vez eu vou correr o risco.

Ela esta sorrindo enquanto Lucas fala alguma coisa.

FADE OUT:



O FIM

                  “A um Passo De Deus” 

FADE IN:

                    Agosto De 2006

EXT.Rua-Dia-Parte Baixa Do Morro-05 De agosto

Abre com Paulo Tagarela e mais quatro bandidos descendo o 
morro.

Um pouco mais à frente dois policiais conversam do lado de 
fora de uma viatura.

Lucas(V.O.)
Esses dois ai recebem dinheiro toda a semana pra fazer grossa 
de tudo que entra ou sai daqui do morro, também eles não 
tinham muita escolha, ou aceitavam ou seriam mortos, afinal 
quem é o louco que coloca uma viatura na entrada de um morro, 
onde  os  policiais  seriam  alvo  fácil,  depois  reclamam  da 
corrupção na policia.

Tagarela  Paulo  e  os  outros  Bandidos  se  aproximam  dos 
policias.



Tagarela
                           E ai?

Policial#1
                    E ai tagarela beleza?

Tagarela
Vai  se  indo  meu  amigo!  Vi  tua  filha  lá  no  baile  semana 
passada.

Policial#1
                  Eu disse pra ela não vir!

Tagarela
Fica tranqüilo cara, ninguém aqui vai tentar se engraçar pra 
cima dela, se tentarem alguma coisa eu dou meu jeito, exceto 
se for o chefe, ai eu não vou poder fazer nada pra te ajudar 
cara.

Policial#1
         Se for seu chefe nem eu vou poder fazer nada.

Tagarela
          Pra sua sorte ele não gosta de garotinha!

Policial#1
          Ainda bem, pois ela só tem quatorze anos.

Uma Kombi estaciona perto da viatura, de dentro desce dois 
homens vestidos fardas do exercito.

Soldado#1
                       Grande tagarela!

Tagarela
                  Quem dera, eu só tenho 1,70.

Soldado#1
                   Mais é grande em coragem!

Tagarela
                       Isso sou mesmo.

Paulo
                       Cadê a parada?

Soldado#2



                 Calma cara! Ta com pressa?

Paulo
Se tentarem invadir agora só estamos em seis, e não estamos 
muito armados.

Tagarela
            Relaxa Paulo, ta tudo sobre controle.

Soldado#1
                    Isso carinha, relaxa!

Tagarela
                    Conseguiram as armas?

Soldado#1
Claro que sim, já disse que o coronel lá é viciado em jogo, 
ele ta sempre precisando de dinheiro.

O soldado#2 abre o porta-malas e retira uma bolsa e entrega 
para Paulo, que abre e vê munição de vários calibres.

Soldado#2
                    Tem duas mil balas ai!

O soldado#1 retira quatro fuzis de dentro da Kombi.

Tagarela pega um dos fuzis e fica mexendo.

Tagarela
                         Beleza heim!

Soldado#1
Faz nem dois meses que esses ai foram comprados, ainda estão 
na garantia.

Tagarela
É bom mesmo, por que uma daquelas pistolas que você vendeu 
estava com problema.

Soldado#1
Qualquer coisa eu troco, ou então desconta no de hoje, com 
agente não tem problemas irmão.

Paulo
               E a encomenda especial conseguiu?



Soldado#2
                      Essa deu trabalho!

Soldado#1
E não deu pra arrumar uma zero km, mas ainda funciona muito 
bem.

Paulo
Mostra!

OS soldados retiram uma metralhadora Antiaérea, os policiais 
ficam boquiabertos ao verem a arma.

OS bandidos tocam a arma.

Bandido#1
                   Caramba! Olha o tamanho. 

Bandido#2
               To louco pra estréia essa ai?

Bandido#1
  Da pra metralhar muito policial com essa belezinha ai cara.

Soldado#1
      Não a colete ou blindado que resista a essa arma.

Tagarela
Já é!

Bandido#3
   Os próximos que tentarem invadir vão virar peneira!

Com  exceção  de  Paulo  e  dos  policiais  os  bandidos  e  os 
soldados começam a rir.

Lucas(V.O.)
Essa é uma das maneiras que O Julio consegue armas, armas que 
fazem dele um dos mais perigosos e equipados bandidos do 
pais, mas a outra maneira.

INT.Viatura-Dia

Dois policiais estão na viatura, um deles fala ao celular.

Policial#3



Ai  cara  apreendemos  duas  submetralhadoras,  uma  pistola  e 
alguma munição tem interesse?

Pé De Pano(V.O.)
Interessa  sim  pode  trazer,  mas  vou  pagar  metade  agora  e 
metade na semana que vem.

Policial#3
                           Já é!

Lucas(V.O.)
Essa  é  uma  outra  maneira,  o  que  é  um  absurdo  policiais 
matando  policiais  por  dinheiro...E  nesse  caso  eles  tinham 
escolha.

EXT.Rua-Dia-Parte Baixa Do Morro

Tagarela esta entregando um envelope cheio de dinheiro para 
os soldados.

Soldado#1
                        Ta certinho?

Tagarela
                 É só contar, agente espera!

Soldado#1
            Se você diz que está certo, eu acredito!

Lucas(V.O.)
Acredita não! Mais ele sabe que é melhor perder a dinheiro 
que a vida, e eles vendem a tempo suficiente para saber que 
não se deve duvidar da palavra do Rei do morro... O Julio!

Os soldados entram na Kombi e vão embora.

Tagarela da uma nota de cem reais pra cada policial.

Tagarela
                  Presentinho do Pé De Pano.

Policial#2
                       Muito obrigado!

Policial#1
                    Agradece a ele por mim!

Tagarela



                        Pode deixar!

Paulo, Tagarela e os outros começam a subir em direção a boca 
de fumo, Os policiais guardam o dinheiro no bolso.

 CORTA PARA:

EXT.Em Frente A Um Bar-Dia

Miguel e Maria estão sentados tomando refrigerante.

Miguel
               Como esse cara ta demorando.

Maria
             Calma, ele já deve esta chegando.

Miguel
         Você me disse isso há dez minutos atrás.

Maria
             Mais agora ele deve esta chegando.

Miguel
                      Espero que sim!

Maria
Com  o  roteiro  nas  mãos  quando  você  pretende  começar  as 
filmagens?

Miguel
Mês que vem, mas primeiro eu tenho que descobrir sobre o que 
é o roteiro.

Maria
           Deve ser uma doideira made in Marcos.

Miguel
           Espero que não seja tão doido assim.

Maria
                   Provavelmente será! 

Miguel
           Então por que você me indicou ele?

Maria



Pra começar eu não indiquei ninguém, foi você que me pediu 
pra falar com ele.

Miguel
            Eu poderia ter conseguido outro.

Maria
            E pagar cinco mil pelo roteiro?

Miguel
Cinco Mil?! Cinco mil pra ficar na frente do computador e 
escrever algumas paginas.

Maria
                        Isso mesmo!

Miguel
            Eu vou fazer curso de roteirista.

A estranha figura de Marcos está parada atrás de Miguel.
Marcos

                      Boa sorte amigo!

Miguel(Assustado)
                         Que isso?

Maria
     Miguel, eu lhe apresento Marcos Deodatto com dois T. 

Miguel
                      Você é o Marcos?

Marcos
        Sou! Por que? Esperava alguém mais alto?

Miguel
Não!

Marcos
Então você acha que eu sou baixinho? Se você acha que eu não 
sou alto suficiente pra ser o roteirista do seu grande filme 
pode me dizer que eu rasgo esse roteiro.

Marcos pega o roteiro e ameaça rasga-lo.

Miguel
                 Para com isso seu louco!



Marcos
                    Eu não sou louco!

Miguel
   Então você deve está fazendo curso intensivo meu amigo. 

Marcos
Pra começar eu não sou seu amigo, nosso relacionamento e 
estritamente profissional.

Miguel(Para Maria)
                  Onde você achou esse cara?

Maria
                  Fizemos curso de teatro!

Miguel
                   Quer se sentar Marcos?

Marcos
Quero!

Marcos se senta.

Miguel
                  Quer tomar alguma coisa?

Marcos
                      Você vai pagar?

Miguel
Vou!

Marcos
                      Então eu aceito!

Marcos coloca o roteiro em cima da mesa, Miguel vai pegar 
mais recebi um tapa na mão.

Miguel
                         Que isso?

Marcos
           Primeiro você paga! Depois você pega.

Miguel entrega o dinheiro.



Miguel
Toma!

Marcos pega o dinheiro e começa a contar, Miguel tenta pegar 
o roteiro, mas Marcos coloca os cotovelos sobre o roteiro 
impedindo Miguel de pegar.

Miguel
                      O Que foi agora?

Marcos
             Ainda estou contando o dinheiro.

Marcos termina de contar o dinheiro.

Marcos
                       Ta certinho!

Miguel pega o roteiro e começa a folhear.
Miguel

               Só tem vinte e duas paginas!

Marcos
Nem adianta reclamar, você pediu um curta e ele esta em suas 
mãos.

Miguel
 Você demorou tanto tempo pra escrever vinte e duas paginas?

Marcos
Não! Escrevi esse roteiro em seis horas, mas eu disse que 
entregava ate agosto, e nós ainda estamos em agosto.

Miguel
              Faltam parafusos na sua cabeça!

Marcos
                    Escuto muito isso.

Maria
                Vou atuar num filme Marcos.

Marcos
Pornô?

Maria



                       Claro que não!

Marcos
                   Que pena! Qual então?

Maria
       Pelo amor das pobres crianças que moram na rua!

Marcos
Esse filme vai ser uma droga, um dos produtores desse filme 
me procurou pra dar um tratamento no roteiro, ai eu disse que 
se mudasse oitenta das noventa paginas, ate poderia ficar 
bom, mas ele se irritou e falou mal de mim pra tudo quanto é 
produtor de cinema...Cretino!

Maria
      Eu li as dez primeiras paginas e gostei bastante.

Marcos
      Essas eram as paginas que eu não pretendia mudar.

Maria
                 É Uma boa oportunidade.

Marcos
   É uma boa oportunidade pra se acabar com uma carreira.

Discretamente Miguel faz um gesto para Maria como se dissesse 
que marcos é Louco.

Marcos
                        Eu vi isso!

Miguel
                         Viu o que?

Marcos
 Você insinuando que eu sou louco, com o gesto que você fez.

Miguel
                     Eu não fiz isso!

Marcos
   E não sou louco, sou roteirista, alias ex-roteirista.

Eles continuam a bater boca, Maria fica observando.

INT.Camarim-Dia-08 De agosto



Maria esta num camarim com outras cinco atrizes, elas estão 
sendo maquiadas, Maria conversa com uma atriz que esta ao seu 
lado.

Atriz#1
                      Você tem falas?

Maria
                        Tenho oito!

Atriz#1
Oito?

Maria
       É, vou gravar hoje, amanha e depois de amanha.

Atriz#1
        Eu sou a funcionaria#3 e só tenho uma fala.

Maria
        Isso é bom, você tem pelo menos uma fala.

Atriz#1
Eu sai com três dos produtores dessa porcaria de filme, no 
meu  caso  querida  uma  fala  é  muito  pouco,  muito 
pouco...Deveria ter pegado o diretor.

Maria
                       Ele não é gay?

Atriz#1
         Pior que é, e você como conseguiu o papel?

Maria
Eu fui numa produtora pra ver se conseguia trabalho como 
figurante, chegando lá eles estavam fazendo testes pra esse 
filme.

Atriz#1
            Você não saiu com nenhum produtor?

Maria
Não! Tinha uma mulher que ficou me olhando muito no teste, 
mas foi só isso.

Atriz#1



Mundinho injusto! Eu me matei pra conseguir esse papel e você 
consegue um ótimo papel sem precisar se esforçar.

Maria
                        Tive sorte!

Atriz#1
                      Bota sorte nisso!

      CORTA PARA:

INT.Set DE Filmagem-Dia

Maria esta caminhando pelo Set, quando se depara com Luiza 
Landim e sua assistente Ana.

Maria
                   Meu Deus Luiza Landim!

Luiza
            Afaste-se eu tenho spray de pimenta!

Maria
             Calma! Eu não vou te fazer mal.

Luiza
            Não tente me enganar mulher do mal!

Luiza usa o spray em Maria.

Maria
Meu Deus! Meu Deus! Como isso arde...Não consigo ver nada.

Ana
              Luiza por que você fez isso?

Luiza
          Você não viu que ela queria me matar?

Maria esta de joelhos com as mãos sobre os olhos.

Ana
               Ela não queria te matar!

Luiza
Aposto que o John pensou a mesma coisa, e você sabe o que 
aconteceu.

Dois seguranças se aproximam.



Segurança#1
                          O que houve?

Luiza
                      Ela queria me matar!

Maria
Mentira! Eu só disse Luiza Landim, ai ela jogou esse negocio 
em mim.

Segurança#2
          Calma moça vou leva-la pra lavar o rosto.

O  segurança#2  ajuda  Maria  a  se  levantar  e  a  leva  ate  o 
banheiro.

Ana repreende Luiza com o olhar.

Luiza
                          Que foi?

Ana
     Que foi? Você jogou spray de pimenta na garota.

Luiza
Ora,  me  diga  se  você  visse  uma  pessoa,  a  qual  você  não 
conhece se aproximar de você dizendo seu nome o que você 
faria hein?

Ana
Provavelmente pensaria que era uma fã, ainda mais se eu fosse 
a atriz mais conhecida do Brasil.

Luiza
              Olha que podia ser isso menina.

Ana(Irônica)
                     Não é que é mesmo!

INT.Banheiro-Dia

Maria esta lavando o rosto, quando Ana entra.

Maria
              Aquela louca não esta ai está?



Ana
Não! Eu só vim aqui pedir desculpas a você, é que a Luiza 
vive num mundo à parte, esse negocio de ser a atriz mais 
conhecida no Brasil, a única que leva pelo menos 600,000 mil 
pessoas ao cinema toda vez que lança um filme...Faz ela ser 
meio louca.

Maria
 Tudo bem, eu já tinha ouvido falar das esquisitices dela.

Ana
               Mais uma vez me desculpe!

      CORTA PARA:

INT.Set De Filmagem-Dia

Esta acontecendo à gravação de uma das Cenas de Maria ela 
esta usando óculos escuros.

INT.Sobrado-Apartamento De Julia-Cozinha-Dia

Julia esta fazendo comida quando a campainha toca.

Julia(grita)
                   Jéssica Atende pra mim!

Jéssica(O.S.)
                           Já vou!

INT.Sobrado-Apartamento De Julia-Sala-Dia

Ao abri a porta Jéssica se depara com Lucas.

Lucas
Oi!

Jéssica
Oi!

Lucas
                      Sua mãe ta ai?

Jéssica
                      Ta na cozinha!

Lucas entra e vai para a cozinha.



NA COZINHA:

Julia fica feliz ao vê-lo.

Julia
Olá!

Lucas
Oi!

Julia
         Estava pensando em você agorinha mesmo.

Lucas
                          Serio!

Julia
            Eu comprei uma coisa pra você!

Lucas
                 Que isso não precisava!

Julia
          Não precisava? Você nem sabe o que é.

Lucas
E ne mais...

Julia
                   Espera aqui já volto.

Julia: Sai De Cena

Jéssica entra e para perto de Lucas.

Lucas
                      Olá, outra vez!

Jéssica
      Se você bater na minha mãe, eu vou bater em você.

Lucas sorri.

Jéssica
                      To falando serio!



Lucas
Você não precisa se preocupar com isso, todas as vezes que eu 
tentei bater em alguém apanhei mais do que bati, e nunca bati 
numa mulher, e não esta nos meus planos bater em uma.

Julia: Entra em Cena

Julia
         Para de fazer interrogatórios Jéssica.

Jéssica sai sem dizer mais nada.

Jéssica: Sai DE Cena

Julia
                   Ela te encheu muito?

Lucas
                      Nem um pouco. 

Julia entrega um celular a Lucas.

Julia
O  seu  quebrou  no  dia  que  você  me  ajudou,  então  resolvi 
comprar outro pra você.

Lucas
Não  posso  aceitar,  você  não  tem  que  ficar  gastando  seu 
dinheiro comigo, você tem uma filha.

Julia
                 Não custou tanto assim.

Lucas
Um celular desse está custando no mínimo setecentos reais, 
tira foto, faz vídeo, envia e-mail acho que tem ate bluetoth.

Julia
              Comprei por cinqüenta reais!

Lucas
              Serio? Barato ta com problema?

Julia
É...É  que  eu  comprei  com  meu  vizinho  que  vende  celular 
roubado.



Lucas
                          Ah tá!

Julia
   Alias cuidado quando sair ele pode acabar te roubando.

Lucas
             Pode deixar vou tomar cuidado.

Julia
          Vou fazer bolo de cenoura você gosta? 

Lucas
  Gosto, cenoura tem betacaroteno faz bem pros olhos.

Julia
Serio?

Lucas
  É!
Julia

              Não sabia desse betacaroteno.

Lucas
          O neguinho aqui também é inteligente.

Julia
                Me ajuda a fazer o bolo?

Lucas
Claro!

Julia
                   Então pega os ovos!

Lucas
                           Heim?

Julia
        OS ovos de galinha em cima da geladeira.

Lucas
Ah ta!

      CORTA PARA:

INT.Casa De Maria-Sala-Noite



Maria  esta  sentada  no  sofá,  ela  ainda  esta  com  óculos 
escuros, alguém bate na porta, ela se levanta ao atender ele 
vê que é Miguel.

Miguel
Oi!

Maria
                         Entra ai!

Miguel
               Por que dos óculos escuros?

Maria
          Tive um problema lá no set de filmagem.

Miguel
                       Que problema?

Maria retira os óculos e mostra que seus olhos inchados.

Miguel
Eles te bateram? Canalhas eu vou chamar o Paulo espera ai, 
agente vai lá quebrar eles.

Maria
Não foi isso Miguel, é que aquela louca da Luiza Landim usou 
spray de pimenta em mim.

Miguel
                     O que você fez?

Maria
    Nada, mas a louca achou que eu fosse da um tiro nela.

Miguel
          Ela tem mania de perseguição mesmo.

Maria
     Tirando esse pequeno detalhe, tudo correu bem.

Miguel
       Eu vou indo, só vim pra saber como foi la.

Maria
                     Ta agente se vê.



 CORTA PARA:

INT.Casa DE Pé De Pano-Quarto-2°andar- dia- 10 De agosto

Pé DE Pano esta dormindo ao lado de Bruna quando começa as 
ser  ouvido  barulho  de  fogos  de  artifício,  ele  desperta 
assustado e acaba acordando Bruna.

Bruna
                        O que houve?

Pé De Pano
                    É o que vou descobrir.

Ele pega um radio transmissor e tenta entrar em contato.

Pé De Pano
Tagarela! Tagarela! Tem alguém na escuta? Responde droga! Tem 
alguém?

Bandido#3
                    Tão invadindo chefe!

Pelo radio Pé De pano escuta disparos.

Pé De Pano
                     Quem ta invadindo?

Bandido#3
                     São os homem chefe.

Pé De Pano
Não  deixa  eles  subir,  entendeu?  Passa  a  ordem,  ninguém 
abandona o seu posto, eu to indo pra ai.

Bruna
                     Pra que você vai?

Pé De Pano(Se vestindo)
                       Tenho que ir!

Bruna
       Deixa que eles lutem, você paga eles pra isso. 

Pé De Pano
Que  espécie  de  líder  seria  eu  se  ficasse  aqui  escondido 
enquanto eles lutam? Um líder lidera.



Bruna
                   Toma cuidado por favor!

Ele a beija e sai.

EXT.Casa-Laje-Dia

Paulo e outros três bandidos estão atirando, Paulo atira no 
chão.

Bandido#1
        Não seja idiota! Você esta atirando no chão.

Paulo
Agente tem que mantê-los lá em baixo, não matar eles, se 
algum deles morrer vai ser pior pra gente, por que amanha vai 
ter o dobro.

Pé De Pano: Entra em Cena

Pé DE Pano
Ele ta certo, Empeçam que eles avancem, só atira pra matar em 
ultimo caso.

Bandido#6
Certo!

Pé De Pano
                     Quem Ta lá em baixo?

Paulo
                  O Tagarela e mais cinco.

Pé De Pano
  Passa o radio, e diz pra eles matarem só em ultimo caso.

Paulo  e  outro  bandido  atiram  fazendo  alguns  policiais 
recuarem,  o  tiroteio  prossegue  de  forma  intensa  deixando 
marcas de bala em varias casas.

Tagarela fala pelo radio.

Tagarela(V.O.)
            Chefe! Estamos ficando sem munição aqui.



Pé DE Pano
               Segura a onda cara, eu vou ai!

Paulo
                    Deixa que eu vou!

Pé De Pano
Não precisa! Eu acho que ainda sou capaz de levar armas ate 
lá em baixo, mesmo estando esse tiroteio.

Paulo
         Eles precisam mais de você do que de mim.

Pé De Pano
                 Vai! E não perde sua arma.

Paulo
                       Pode deixar!

EXT.Rua Próxima -Dia

Paulo vai descendo com extremo cuidado enquanto o tiroteio 
prossegue, ele esta carregando uma mochila.

INT.Casa-Sala-Parte Baixa do Morro

Tagarela  esta  atirando  com  sua  pistola,  um  bandido  esta 
sangrando, e a um grupo de meninas abaixadas num canto da 
sala, Tagarela pega o Radio.

Tagarela
          Cadê o reforço? Ninguém vai descer não?

Pé De Pano(V.0.)
      Já ta indo! Mas o que você tava fazendo ai cara?

Tagarela
             Agente veio na casa das meninas.

Pé De Pano(V.0.)
              Mandasse elas virem aqui droga!

Tagarela
                  Foi mal cara, foi mal!

Um Tiro estilhaça a janela, as garotas começam a gritar.



Bandido#7
              Vão se esconder no quarto merda!

As garotas saem da sala.

O Bandido#7 atira com a metralhadora ate sua munição acabar.

Bandido#7
                  A minha munição já era!

O bandido#5 esta pressionando a ferida do Bandido#8.

Bandido#5
                  Acho que ele ta morrendo!

Tagarela
                Desse jeito nós também vamos!

Paulo arromba a porta e cai no chão, ele esta ofegante.
Tagarela

                       Cadê as armas?

Paulo olha para Tagarela.

Bandido#7
                       A munição droga!

Paulo  entrega  a  mochila,  os  bandidos  começam  a  pegar  as 
munições e recarregar as armas, e voltam a trocar tiros.

Tagarela(Para Paulo)
                     Vai ficar ai sentado?

Paulo pega uma pistola e vai para a janela lateral.

Montagem:

a) Pé De Pano e os outros estão atirando.
b) Vitória esta sentada no chão Ninando o bebê que chora.
C) Os Policiais Estão se protegendo dos tiros.
d) Maria esta na porta do supermercado esperando o tiroteio 
acabar.
e) Lucas esta na loja onde trabalha.
f) Miguel esta dentro do ônibus.
g) Os policiais estão indo embora.



EXT.Casa-Laje-Dia-Fim De Tarde

Pé De Pano, Tagarela, Paulo e outros três bandidos estão 
sentados, eles parecem exaustos.

Pé De Pano
                       Quantos mortos?

Tagarela
                          Um Chefe!

Pé De Pano
Mande  um  dinheiro  pra  família,  e  mande  também  metade  do 
pagamento do Tagarela.

Tagarela
           Que isso chefe! Já ganho tão pouco.

Pé De pano
Você é o segundo no comando e cometeu um erro...

Tagarela
                    Mais foi o primeiro!

Pé De Pano
Mesmo assim foi um erro, se fosse qualquer outro há essa hora 
já estaria morto...Eu mesmo me encarregaria disso.

Tagarela
                           Foi mal!

Pé De pano
                         Foi péssimo!

Pé De Pano caminhando para ir embora, mas para diante de 
Paulo.

Pé De Pano
     Se o Tagarela morrer você vai ficar no lugar dele.

Tagarela
O quê?

Pé De Pano
            Eu disse se você morrer antes dele.

Pé DE Pano vai embora.



Tagarela
Subiu no conceito do chefe, mas não parece muito feliz, por 
quê?

Paulo
Por nada, só que não tenho a mínima intenção de tomar o seu 
lugar.

Tagarela
             Quer tomar o lugar de quem então?

Paulo
                     Lugar de ninguém!

 CORTA PARA:

INT.Casa De Paulo-Sala-Dia-Fim De Tarde

Vitória  esta  sentada  no  sofá  com  uma  expressão  de 
preocupação, Paulo abre a porta e ela corre para abraça-lo.

Paulo
                        Que isso?

Vitória
    Disseram que um tinha morrido, pensei que fosse você.

Paulo
           Estou bem! Não precisa se preocupar.

Vitória
              Mais você parece preocupado!

Paulo
Não é nada, só estou cansado por causa do tiroteio, toda 
aquela adrenalina.

Vitória
 Ta!

INT.Casa De Paulo-Banheiro-Dia-Fim De Tarde

Paulo esta tomando banho.

Lucas(V.O.)
Nem todos os elogios que ele recebeu naquele dia, tiraram uma 
coisa que ficava martelando na sua cabeça, algo que ele sabia 



que se desse errado, não ia acabar nada bem...Nem pra ele, 
nem pra qualquer um que estiver perto dele.

Paulo Deixa a água cais no seu rosto.

FADE OUT: 

O FIM

                   “A Um Passo De Deus”

FADE IN:

                    SETEMBRO DE 2006

INT.Casa de Miguel-Quarto-Dia-09 De Setembro

Abre com Miguel sentado em sua cama somente de cueca, ao seu 
lado esta sua roupa uma calça jeans, uma blusa branca eum 
colete verde, ele se levanta e olha para a roupa.

Miguel(Sorrindo)
                     Um verdadeiro diretor!

Ele começa a se vestir.

EXT.Em frente à casa de Miguel-Dia

Lucas e Maria estão indo bater na porta.

Lucas



Miguel  teve  sorte  de  você  ter  conseguido  pessoas  pra 
trabalhar no filme.

Maria
Tudo pessoal que eu conheci no filme daquela louca da Luiza 
Landim.

Quando eles vão bater na porta Miguel sai.

Miguel
                        Oi pessoal!

Lucas e Maria vêem a roupa de Miguel e se olham.

Miguel
                         Que foi?

Eles começam a rir.

Miguel
               Que foi gente? Qual a graça?

Lucas
                   Essa sua roupa cara!

Miguel
                  O que tem minha roupa?

Lucas
                      Ta um horror!

Miguel
                     Ta louco homem?

Maria
Não  Miguel,  tenho  que  concordar  com  o  Lucas  esta  muito 
estranho.

Miguel
Não sejam invejosos todos os diretores americanos usam um 
colete.

Maria
                       Não usam não!

Miguel
   Você nunca trabalhou com um diretor americano Maria.



Maria
Mais tenho certeza que eles não usariam essa roupa, nem um 
diretor Brasileiro usaria.

Miguel
        Então vou ser o primeiro, vamos embora!

Lucas
                         Vamos lá!

Maria
                 Só o Paulo que não vem!

Lucas
                     Ta trabalhando!

Eles começam a descer o morro.

Miguel
             Estou louco pra poder dizer Ação!

Maria
                    Vai ter sua chance!

EXT.Largo Da Carioca-Dia

A uma pequena equipe de filmagem esperando pelo diretor.

Miguel, Lucas e Maria Se aproximam De onde esta a equipe, uma 
garota se aproxima deles.

Jaqueline
                          Oi Maria!

Maria
                          Oi Jaque!

Jaqueline
                        Ta tudo pronto!

Maria
Miguel,  Lucas  essa  aqui  e  a  Jaqueline  ela  esta  sendo  a 
produtora do filme, e está fazendo um ótimo trabalho.

Lucas
Oi!



Miguel
        Muito obrigado, não sei o que faria sem você.

Jaqueline
Não precisa agradecer! Eu amo cinema e quando a Maria me 
disse como você conseguiu o dinheiro pra fazer o filme, eu 
senti que tinha que ajudar de alguma forma, por que você tem 
o mesmo amor que eu tenho.
 

Miguel
É Verdade, se algum dia você for fazer um filme e precisar de 
ajuda é só me chamar.

Jaqueline
                Olha que eu vou chamar heim.

Miguel
                      Eu sei que vai!

Maria
                 Olha a sua cadeira Miguel!
Miguel vê que atrás da cadeira está escrito DIRETOR, e em 
frente tem uma mesa com um monitor.

Miguel se senta na Cadeira.

Miguel
          Uma cadeira personalizada, obrigado gente!

Lucas para ao lado de Miguel.

Lucas
              Um Verdadeiro diretor hein.

Miguel
Cara! Na verdade eu não tenho a mínima idéia do que eu vou 
fazer.

Marcos
Não se preocupe com isso, hoje em dia quase nenhum diretor 
sabe, você não tem visto filmes nos últimos 15 anos?

Miguel se surpreende.

Miguel
                O que você ta fazendo aqui?



Marcos
A  pedido  da  minha  querida  Maria  eu  vim  ajuda-lo,  mesmo 
estando bastante relutante em relação a isso.

Miguel
              O que você entende de direção?

Marcos
Eu tenho carteira de motorista se é isso que você quer saber.

Miguel
           O que você sabe de dirigir um filme?

Marcos
Pra sua informação meu caro principiante, eu já dirigi dois 
curtas, um inclusive foi muito elogiado nos dois festivais 
que ele ganhou, disseram que fazia tempos que eles não ouviam 
diálogos tão bons, na verdade não era essa minha intenção, 
mas já que eles elogiaram por que não fingir que era essa a 
minha  intenção,  mentir  é  essencial  nesse 
meio...Principalmente pra lei de incentivo.

Lucas
                   Você fala muito cara.

Miguel
                       Ele é louco!

Marcos
      Chega de papo temos muita coisa pra filmar hoje.

Marcos caminha ate a equipe.

Marcos
Diretor de fotografia, Câmera, se preparem quero começar a 
filmar  logo,  vou  ver  se  filmo  pelo  menos  sete  cenas 
hoje...Vamos Lá! Vamos Lá! Agitação.

Todos ficam olhando para Marcos.

Miguel
                         Ó Maluco!

Marcos
         Eu não sou maluco, maluco rasga dinheiro.

Miguel
      Não sei se você se lembra, mas eu sou o diretor.



Marcos pensa por um instante.

Marcos
     Verdade! Me empolguei um pouco, você da as ordens.

Miguel
                          Obrigado!

Marcos
                          Disponha.

Lucas
            Esse cara deve ter algum problema.

Miguel
       Claro que ele tem problema ele é roteirista!

Lucas
         Bem que falam que todo escritor é maluco.

Montagem:

a) Miguel esta acompanhando uma cena pelo monitor.
b) Miguel esta mostrando a Maria e uma outra atriz como 

ele quer a cena.
c) Maria esta jogando capoeira enquanto é filmada.
d) Lucas esta carregando equipamentos.
e) Jaqueline esta falando ao celular.

EXT.Largo Da Carioca-Dia

Miguel acompanha no monitor uma cena entre Maria e uma outra 
atriz.

Maria
                       Eu te disse!

Atriz
                          Eu sei!

Marcos(GRITA)
Corta! 

Elas param de encenar.

Miguel



O que houve cara? Eu pensei que você tivesse entendido que eu 
sou o diretor, então só eu posso dizer corta!

Marcos
                     Ela errou o texto!

Maria
                      TA louco Marcos?

Marcos
Me perguntam muito isso, mas a resposta é não! Estou em pleno 
gozo das minhas faculdades mentais.

Miguel
                   Eu não vi erro nenhum.

Maria
                   É por que eu não errei!

Marcos
                         Errou sim!

Atriz
                       Não errou não.

Marcos
Filha, eu escrevi o roteiro, e conheço cada fala do roteiro, 
e sei muito bem que no roteiro esta escrito, EU Disse! E ela 
disse EU TE disse! Será que eu fui o único que percebeu isso 
minha gente?

Miguel(Para Lucas)
                    Eu vou bater nesse cara!

Lucas
     Calma Miguel, violência não leva você a lugar nenhum.

Miguel
Escuta Marcos, por que você não fica de boca fechada e para 
de atrapalhar?

Marcos
        Foi Mal! Só queria ajudar por que ela errou. 

Miguel
      Tem um monte de gente no inferno por causa disso.

Jaqueline se aproxima.



Jaqueline
                      Temos um problema!

Miguel
                          Que foi?

Jaqueline
A empresa que ia fazer chover na cena da chuva saltou fora 
por um contrato melhor, só vão está disponíveis no mês que 
vem.

Miguel
                   Não pode arrumar outra? 

Jaqueline
                  Não com o nosso orçamento.

Lucas
                     Isso quer dizer?

Jaqueline
            Que não vai ter mais cena da chuva!

Miguel
Mais...

Marcos(Interrompendo)
Mais  a  cena  da  chuva  é  essencial  para  o  desenrolar  da 
historia, é como se a personagem estivesse lavando a alma.

Jaqueline
                     Não temos dinheiro.

Miguel(Para Marcos)
 Será que você pode parar de me cortar quando eu for falar?

Marcos
       Desculpa, é só você falar o que você ia dizer.

Miguel
                       Você já disse!

Jaqueline
              Desculpa gente eu fiz o que pude.

Marcos



Mais não foi o suficiente, não precisa nem vir amanha vai 
ficar com suas namoradinhas.

Miguel
                     Marcos Cala a boca!

Marcos
Ela que não faz o trabalho dele e você quer descontar em mim, 
estou te fazendo um favor amigo, se não me quer aqui é só 
falar que eu vou embora.

Lucas
                     É uma promessa?

Miguel escuta a sirene de uma ambulância que esta passando, e 
fica olhando a ambulância.

Miguel
                      Tive uma idéia!

Ele se levanta.
Jaqueline
Qual?

Miguel
       Marcos dirija essa cena, Lucas você vem comigo.

Lucas
Ta!

 CORTA PARA:

EXT.Rua Próxima-Dia

Miguel e Lucas estão caminhando enquanto conversam.

Lucas
                Qual a sua brilhante idéia?

Miguel
        Vou pedir ao pessoal do corpo de bombeiros.

Lucas
              Essa é a sua brilhante idéia?

Miguel
          Eu nunca disse que ela era brilhante.



Lucas
              Eles não vão querer ajudar.

Miguel
                Não tenho nada a perder!

INT.Batalhão do Corpo De Bombeiros-Pátio-Dia

Miguel e Lucas estão falando com um Bombeiro.

Bombeiro#1
Você tem que falar com o comandante, mas ele não esta aqui 
agora.

Bombeiro#1: Sai De Cena

Lucas
                     O que vamos fazer?

Miguel
                          Esperar!

Lucas
                     Você é quem sabe.

Miguel
Militares são um pé numa área bastante sensível, por isso 
quando o comandante chegar seja humilde.

Lucas
                    Mais eu sou humilde!

Miguel
                        Seja mais!

Efeito: Passagem De Tempo

Eles ainda estão esperando, quando um belo carro entra no 
pátio.

Bombeiro#2
            Aquele ali é o carro do comandante!

Miguel
                   Obrigado por avisar.

Lucas
                       Carrão heim!



Miguel
                         Já notei!

Um homem negro de cerca de um metro e noventa sai de dentro 
do carro.

Miguel
                        Ele é negro!

Lucas
Só por que ele é negro não pode ter um carrão daqueles? Você 
esta sendo racista, devo lembra que seu pai é negro e que 
você saiu desbotado graças a sua mãe gostar de um negão, você 
esta me decepcionando.

Miguel
Para de falar besteira, e me escuta, se por acaso ele se 
recusar a ajudar leva a conversa para o lado racista.

Lucas
    Eu não vou xingar o cara já viu o tamanho do negão.

Miguel
Claro que já! Não tem como não ver um homem desse tamanho, 
mas não é pra xingar ele, você que é vitima de racismo.

Lucas
                         Entendi!

Eles abordam o comandante.

Miguel
       Oi! Será que podemos falar com senhor um minuto?

O comandante olha para o relógio.

Comandante
                        Sejam rápidos!

Miguel
È Que nós trabalhamos numa produção cinematográfica altamente 
independente, e estamos com um problema, temos que fazer uma 
cena de chuva, já tínhamos ate contratado a empresa para 
fazer, mas por algum motivo eles deram pra trás, então eu 



pensei podemos usar uma mangueira dos bombeiros pra fazer a 
cena...

Comandante
Esquece! Não posso deslocar um caminhão pra fazer isso, ele 
pode ser mais útil em outro lugar.

O comandante vai indo embora.

Miguel
                        Anda Lucas!

Lucas começa a fingir que esta chorando.

Lucas
Não  acredito...Isso  é  tão  injusto,  agora  que  eu  vou  ser 
demitido.

O comandante para e olha pra ele.

Comandante
          Lamento por você, mas não posso fazer nada.
Ele da as costas para Lucas.

Lucas
   Não acredito que aquela branquela racista vai vencer.

O comandante olha para eles.

Comandante
                    Que branquela racista?

Lucas e Miguel se olham.

Miguel
É  uma  branquela  safada!  Que  fica  nos  sabotando  dês  do 
primeiro dia, só por que moramos numa favela, e ele por morar 
numa favela e ser negro.

Lucas
O  senhor  acredita  que  ela  desse  que  negros  não  deveriam 
trabalhar no cinema.

Comandante
                       Ela disse isso!?

Lucas



E disse que eu devia trabalhar como gari ou substituir o tião 
macalé no zoológico.

Comandante
Muito  bem,  vamos  mostrar  pra  essa  racista  do  que  somos 
capazes.

Lucas e Miguel batem continência.

Lucas E Miguel
                           Sim Senhor!  

           CORTA PARA:

EXT.Largo Da carioca-Dia

Maria esta falando ao celular, Marcos está sentado na cadeira 
de Diretor.

Maria desliga o celular.

Maria
                    Eles conseguiram!

Marcos
                       Tem certeza?

Maria
                  Tenho! Acho que tenho.

Marcos
               Você tem ou não tem certeza?

Maria
Estava maior barulhada de sirene não consegui ouvir direito, 
mas acho que ele disse que conseguiram.

Marcos
Que bom! Que Bom! Vou poder dirigir a cena da chuva, essa 
cena não podia faltar.

Maria
                Mais você não é o diretor.

Marcos
                         Não sou?

Maria
Não!



Marcos
Então me responda, o que estou fazendo sentado na cadeira do 
diretor me diga?

Maria
                   Esperando ele voltar?

Marcos
                     É pode ser isso.

Um caminhão do corpo de bombeiros estaciona, Miguel e Lucas 
descem.

Miguel
 Alguma vez imaginou que andaria num caminhão dos bombeiros.

Lucas
Quando eu era mais novo eu dizia na escola que queria ser 
bombeiro, só pra professora me elogiar e dizer que é uma 
profissão muito bonita.

Miguel(sorrindo)
                      Eu também fazia isso!

Lucas
                         Vamos lá!

O comandante desce do seu carro e se aproxima deles.

Comandante
                      Qual é a racista?

Miguel olha e aponta para Jaqueline.

Miguel
                       É aquela ali!

Lucas olha para Miguel que abre os braços como se perguntasse 
vou fazer o que.

OS três caminham ate o resto da equipe Jaqueline se aproxima 
e estende a Mão para cumprimentar o Comandante.

Jaqueline
           Muito obrigada pela sua colaboração.



Ela fica com a mão estendida esperando o cumprimento, mas o 
comandante cruza os braços e nem olha para a cara dela, que 
fica sem entender e olha para Lucas e Miguel.

Comandante
         Achou que eles não fossem conseguir não é?

Jaqueline
    Pelo contrario eu tava torcendo pra eles conseguirem.

Comandante
                      Não seja hipócrita!

Jaqueline
                        Eu hipócrita?!

Comandante
Achou que eles não fossem conseguir, mas não contava que eu 
fosse o Comandante não é, não pensou que um negro pudesse ser 
comandante dos bombeiros não é? Mas se ferrou, agora vai ter 
que conviver com isso! Perdeu branquela.

Jaqueline fica sem entender nada, o comandante caminha ate o 
resto da equipe.

Jaqueline
               Por que ele disse aquelas coisas?

Miguel
                          Sei lá!

Lucas
Sabe como são os militares ne, acham que o umbigo deles é o 
centro do universo.

Jaqueline
Ele falou como se eu fosse uma racista! Logo eu que sou uma 
grande admiradora da raça negra.

Lucas
                      Liga pra isso não.

Jaqueline
      Eu vou lá perguntar por que ele disse essas coisas.

Miguel
                   É melhor você não ir.



Lucas
É ele pode tratar você ainda pior, agente só aturamos ele por 
que ele cedeu o caminhão.

Jaqueline
   Vocês estão certos! Vamos trabalhar já estamos atrasados.

Miguel
        E com nosso orçamento não podemos nos atrasar.

Jaqueline
Vamos!

Montagem:
a) Eles estão gravando a cena da chuva.
b) Marcos esta dançando na chuva.
c) Eles estão se despedindo do comandante.
d) Eles estão desmontando os equipamentos.
e) Miguel, Lucas e Maria estão dentro de um Ônibus, Maria 

esta dormindo, sua cabeça esta no ombro de Miguel.

EXT.Em Frente À Casa De Miguel-Noite

Miguel e Paulo estão conversando.

Miguel
Ai  eu  e  o  Lucas  conseguimos  convencer  o  Comandante  dos 
bombeiros a nos emprestar um caminhão.

Paulo
                 No fim tudo correu bem.

Miguel
Mais foi só o primeiro dia, amanha vamos filmar e depois só 
sábado que vem.

Paulo
              Não vão gravar na segunda?

Miguel
O pessoal trabalha! Eles estão trabalhando praticamente de 
graça, a Maria e o Lucas estão trabalhando de graça.

Paulo
                 Se desse eu estaria lá!



Miguel
Esquenta não, você contribuiu com 200 reais, só meu pai 
contribuiu com mais.

Paulo
  Infelizmente isso não pode ser deduzido do meu imposto.

Miguel
                E você lá paga imposto?

Paulo
Não!

Miguel
Vou entrar cara, estou morrendo de sono e amanha tenho que 
acordar cedo.

Paulo
        Eu também, só que por motivos diferentes.

Miguel
Tchau!

INT.Ônibus-Dia-10 De setembro

Maria esta sentada, Lucas esta ao seu lado, de repente na 
parte da frente do ônibus um homem se levanta saca uma arma.

Assaltante#1
        Todo mundo parado isso aqui é um assalto! 

As pessoas ficam desesperadas, outros dois assaltantes se 
levantam e começam a roubar.

O assaltante32 Para em frente à Maria e puxa a bolsa dela e 
faz Maria cais no Chão, O assaltante #2 olha para Trás.

Miguel(O.S.)
Corta!

Miguel e parte da equipe estão dentro do ônibus. 

Assaltante#2(Para Maria)
                         Me desculpa!

Maria
                     Tudo bem acontece!



Miguel
      Por que você olhou pra mim e não continuou a cena?

Assaltante#2
                           Ela caiu!

Miguel
E daí a cena estava verdadeira, você podia ate ter quebrado o 
braço dela! Contando que a cena fique rela.

Maria
Miguel!

Miguel
Quê?

Maria
  Eu sou caixa de supermercado, eu preciso dos meus braços.

Miguel
Tem razão me desculpe, esqueça a parte de quebrar o braço 
dela, mas seja autentico.
Jaqueline se aproxima de Miguel.

Jaqueline
       O Motorista disse que precisa reabastecer o ônibus.

Miguel
Diz pra ele parar no primeiro posto que ele vir, é a empresa 
dele que paga ne?

Jaqueline
   É!

O  motorista  estaciona  o  ônibus  num  posto  de  gasolina  em 
frente  a  um  estádio  de  futebol,  o  motorista  desce  para 
abastecer.

Miguel
                 Vamos dar uma ensaiada!

O assaltante#1 levanta e finge anunciar o assalto.

Do Lado De Fora Do Ônibus:

As pessoas em frente ao estádio assistem a cena do assalto e 
saem correndo.



DENTRO DO ONIBUS:

O ensaio do assalto continua.

Assaltante#1
                         Passa a grana!

Lucas olha pela janela e vê três policiais saindo de dentro 
do estádio com seus revolves em punhos.

Lucas
                          Caramba!

Ele cutuca Maria que olha.

Maria(Grita)
                         Não atirem!

Todos  olham  para  o  lado  de  fora  e  vêem  os  policiais,  o 
assaltante#1 fica sem saber o que fazer.

Policial#3
                         Solta a arma!

O assaltante#1 larga a arma.

OS policiais entram no ônibus.

Miguel
        Calma seu policia, isso aqui é só uma filmagem.

Policial#3
                        Como é que é?

Miguel
A  arma  é  de  brinquedo,  isso  é  a  filmagem  de  um  curta-
metragem.

Policial#3
  E vocês vêm filmar aqui, as pessoas ficaram desesperadas.

Assaltante#1
E vocês não imaginam como eu fiquei vendo vocês apontarem 
essas armas pra mim.

Policial#3



Ta tudo bem, mas vê lá onde vocês vão parar pra filmar, podem 
acabar levando um tiro.

Lucas 
                     Ninguém quer isso!

OS policiais descem do ônibus.

Miguel
               Estão todos bem? Algum infarto?

Assaltante#1
          Acho que vou precisar de uma cueca nova!

Miguel
     Mais um pouquinho e teríamos sido dois a precisar.

Jaqueline
                      Vamos sair fora!

Maria
                     Sugestão apoiada!
MONTAGEM:

a) Eles estão sendo parados pela policia.
b) Eles estão fazendo a cena do assalto.
c) O ônibus está parado, os homens estão sendo revistados.
d) Eles estão comendo.

EXT.Rua-Dia-Fim de tarde

O ônibus está parado perto de uma viatura da policia, Miguel 
e Jaqueline estão conversando com dois policiais.

Policial
      Será que daria pra vocês terminarem logo com isso.

Miguel
                  Agente já ta terminando.

Policial
Já recebemos 12 ligações sobre assalto em andamento dentro de 
um ônibus e advinha as 12 se referiam a vocês.

Miguel
       Significa que estamos fazendo um bom trabalho.

Policial



                    Não me irrite garoto.

Jaqueline
Agente promete que vamos dar a ultima volta e terminamos a 
filmagem.

Policial
É bom mesmo, por que se eu tiver que parar o ônibus de vocês 
outra vez alguém vai levar um tiro.

Miguel
Se isso for realmente necessário será que teria como você 
atirar em um dos figurantes.

Jaqueline
Miguel!

Miguel
Quê?

Jaqueline
            Você ta convivendo demais com o Marcos.

Miguel
      Pode ter certeza de que não é por que eu quero.

Policial
                       Vocês podem ir!

Jaqueline
                          Obrigada!

EXT.Rua-Noite

Miguel, Lucas e Maria estão subindo o morro.

Maria
                      Eu estou exausta!

Miguel
           Vida de atriz principal é assim mesmo.

Lucas
                  Minha bunda ta doendo.

Maria
            Também ficamos sentados o dia todo.



Lucas
    E pensar que ainda tem mais dois dias de filmagem.

Miguel
             Mais agora só semana que vem!

Lucas
           O que agente não faz por um amigo.

Miguel
Sou muito grato, pela ajuda de vocês tanto que quando eu 
ficar rico e famosos, vou chamar vocês pra trabalhar comigo.

Maria
                      É melhor mesmo.

Lucas
             Você vai é esquecer da gente.

Miguel
        Nunca carinha, Somos amigos para sempre.

Maria
                        É isso ai!

Lucas
          É somos como uma mesa de quatro pernas.

Maria e Miguel olham para Lucas.

Miguel
                Uma mesa de quatro pernas?

Lucas
                         É gente.

Maria
                   Tirou essa de onde?

Lucas
De lugar nenhum! Mas uma mesa de quatro pernas não fica em pé 
só com três pernas, ou duas... E nós somos quatro contando 
com o Paulo, foi isso que eu quis dizer.

Miguel
                    Tem lá sua lógica!



Maria
           Parece filosofia de biscoito japonês.

Lucas
           Você ta é com inveja de não ter dito.

Maria
                       É ruim hein!

Eles continuam a subir.

INT.Casa de Jaqueline-Sala-Dia-15 De setembro

Jaqueline e Miguel estão no sofá.

Jaqueline
           Temos um grande problema pra amanha.

Miguel
Meu Deus! Será que é a única coisa que você sabe dizer, temos 
um  problema,  parece  ate  o  oráculo,  pelo  menos  ela  pedia 
desculpas.

Jaqueline
                 Desculpa, não é minha culpa.

Marcos: Entra Em Cena

Ele  esta  tomando  refrigerante,  Jaqueline  e  Miguel  ficam 
surpresos ao vê-lo.

Marcos
Oi Gente!

Miguel
                    Esse é o problema?

Jaqueline
            Não! Eu nem sei como ele entrou aqui.

Marcos
                        Pela porta.

Marcos se senta perto deles.

Marcos
        Você dizia que temos um problema pra amanha.



Jaqueline
          Sim, não temos câmera pra filmar amanha.

Marcos
                       É isso é ruim!

Miguel
               Vamos alugar em outro lugar.

Jaqueline
Já tentei, mas ninguém tem disponível, assim em cima da hora.

Marcos
                   Eu sei onde conseguir.

Jaqueline
Onde?

Marcos
    Não se preocupem, amanha levo pro local das filmagens.

Miguel e Jaqueline se olham desconfiados de marcos.
INT.Casa-Sala-Dia-16 De Setembro

Miguel esta terminando de filmar seu curta-metragem.

Lucas(V.O.)
O Marcos Conseguiu! Ele usou uma carteira de estudante falsa 
pra  se  passar  por  aluno  de  uma  faculdade,  que  estava  no 
ultimo período e precisava dos equipamentos agente descobriu 
que foi assim que ele conseguiu fazer os filmes dele, no 
final das contas ele foi bastante útil...E algo me diz que 
ainda ouvirei falar muito dele, mas isso é outra historia que 
não cabe a eu contar.

Miguel(Grita)
Corta!

Todos começam a bater palmas.

Miguel
É isso ai pessoal, foi uma honra trabalhar com vocês, espero 
que possamos trabalhar juntos outras vezes.

Miguel tenta conter o choro mais não consegue, Maria começa a 
rir e comenta com Lucas.



Maria
           Só o Miguel mesmo pra ficar chorando.

Ela olha para o lado e vê que Lucas também esta chorando.

Lucas
                         Que foi?

Maria(Sorrindo)
Nada!

Um Homem pega uma maquina fotográfica.

Homem#1
                      Junta ai pessoal!

A equipe e os atores se juntam e o homem bate a foto.

INT.Ônibus-Noite

Miguel, Lucas e Maria estão voltando para casa, eles estão 
conversando.

Miguel
Um filme de Miguel...Miguel...Que sobrenome vocês acham que 
eu devo usar?

Maria
Barreto!

Lucas
                          Diegues! 

Maria
                          Babenco!

Lucas
                          Salles!

Miguel
        Prefiro um que ainda não esteja sendo usado.

Maria
  Tem ate a edição pra decidir, mas podia usar o seu mesmo.

Miguel
                 È! Mais ele é tão feinho.



EXT.Casa De Paulo-Laje-Dia

Paulo esta desenhando alguma coisa em um papel.

Lucas(V.O.)
Enquanto estávamos felizes com o fim das filmagens, o Paulo 
tomava mais uma decisão que selaria os nossos destinos.

Paulo olha para o desenho, que parece ser um mapa.

FADE OUT:

O FIM

                    “A Um Passo DE Deus”

FADE IN:

                      
                      OUTUBRO DE 2006

EXT.Alto Do Morro-Dia-14 De outubro

Abre  com  varias  pessoas  participando  de  um  churrasco,  a 
bandidos armados comendo e dançando, com suas armas a mão, e 
outras pessoas, homens e mulheres que dançando ao som de 
musica Funk.

Paulo  chega,  um  bandido  se  aproxima  e  revista  Paulo,  e 
constata que ele está desarmado.

Bandido R#1
                          Pode Passar!



Paulo
                          Obrigado!

Paulo se mistura as pessoas alguns bandidos vão falar com 
ele.

Bandido R#2
                          E ai cara?

Paulo
                          Beleza!

Bandido R#3
                       Ta sumido neguinho.

Paulo
Trabalhando Cara, é difícil me manter vivo, nunca pensei que 
fosse tão difícil ser bandido.

Bandido R#3
                         E eu não sei!

Paulo
                       Cadê o Santos?

O Bandido R#2 aponta para uma direção.

Bandido R#2
                     Vai lá falar com ele.

Paulo
           Foi bom ver que vocês ainda estão vivos.

Bandido R#3
                        O mesmo irmão!

Paulo caminha ate santos que está acompanhado de duas belas 
garotas.

Lucas(V.O.)
Esse cara se chama Jonas “Santos”, foi solto a menos de um 
ano,  esteve  preso  nos  últimos  oito  anos,  enquanto  estava 
preso  ordenou  que  invadisse  o  nosso  morro  duas  vezes  e 
fracassou  nas  duas,  a  maioria  dos  chefes  do  trafico  não 
gostam do Julio por ele não pertencer a nenhuma facção, mas 
isso não impede que eles recorram a ele quando precisam de 
armas, por fim ele empresta armas para ambos os lados sem 



tomar partido de nenhum, a única pessoa que ele não empresta 
armas ou ajuda no que for, é esse cara, justamente por ser o 
único que botou na cabeça que tem que assim o controle do 
nosso morro.

Paulo para em frente a Santos.

Santos
                       E ai sobrinho!

Paulo
                         Tranqüilo!

Lucas(V.O.)
Ah! Eu esqueci de falar, esse cara é tio do Paulo, mas isso 
eu conto melhor depois.

Santos
           TA sumido, pensei que estivesse morto.

Paulo
                         Ainda não!

Santos
       Que bom! Você é a única família que me restou.

Paulo
             Como se você ligasse pra isso.

Santos
Você esta sendo muito injusto com seu tio, a família é algo 
muito importante.

Paulo
           Então você consegue disfarçar muito bem.

Santos
                     Então? Conseguiu?

Paulo
                      Claro que não!

Santos
        Não? Você me decepciona desse jeito garoto.

Paulo
       Ele é muito mais esperto do que você pensava.



Santos
É obvio que ele é esperto, ele não teria conseguido se manter 
ate hoje se fosse algum burro.

Paulo
              Quando você pretende invadir?

Santos
                         Esse mês!

Paulo
Ele está cheio de armas e muleques chapados, prontos pra 
morrer, sem a mínima noção do perigo, as vezes parece que 
eles estão se divertindo.

Santos
        Quantos homens você acha que devo levar?

Paulo
          O Maximo que você conseguir juntar.

Santos
                       Tantos assim?

Paulo
           Se você não quiser perder outra vez.

Santos
   Se eu perdi, foi por que aquele lugar é um labirinto.

Paulo
                     Eu pensei nisso. 

Santos
                          Serio?

Paulo entrega o desenho com o mapa.

Santos
           Não está bem desenhado mais vai servir.

Paulo
Tem três entradas por onde os playboys entram, e tem uma 
outra entrada, mas não aconselho entrarem por essa, pois a 
uma viatura.



Santos
          Uma viatura não faz diferença alguma.

Paulo
Faz  se  os  policiais  que  estiverem  lá  dentro  avisarem  a 
policia, ai você terá que enfrentar os soldados do Pé de Pano 
e os policiais, por isso use as três entradas marcadas no 
mapa,  uma  delas  é  praticamente  desprotegida,  a  que  esta 
marcada em vermelho.

Santos
                     E as outras duas?

Paulo
   Leve homens suficiente que você não terá problemas.

Santos
                   E o paiol de armas?

Paulo
        A casa azul no mapa, não tem como errar.

Santos
Muito  bem,  mas  bem  que  você  podia  ter  facilitado  o  meu 
trabalho e ter matado o pé de pano.

Paulo
 Só louco pra tentar uma coisa dessas sozinho... É suicídio.

Santos
             Mais o que você tem a perder?

Paulo
                      Tenho um filho!

Santos
   Meus parabéns! Espero que esteja curtindo o muleque.

Paulo
        Não muito!... O trato ainda esta de pé?

Santos
    Claro! Derrubando ele, o trato ainda esta de pé.

Paulo
  Se você não conseguir dessa vez, não conte mais comigo.



Santos
   Fica tranqüilo garoto, vou levar pelo menos 40 homens.

Paulo
                    Você também vai?

Santos
            Não mesmo! OS peões vão na frente.

Paulo sorri.

Santos
             Que foi? O que é tão engraçado?

Paulo
     Me lembrei de uma coisa que o Pé De Pano me disse.

Santos
                  E o que ele te disse?

Paulo
    Que o líder que não lidera acaba ficando pra trás.

Santos
E o líder que vai pra linha de frente tem muito mais chances 
de acabar com uma bala na cabeça.

Paulo
       Mais é isso que um líder faz, ele lidera.

Santos
                    Eu lidero, daqui!

Paulo
                        Vou nessa!

Santos
                    Fica pro churrasco.

Paulo
                     Fica pra próxima.

Santos
               Nem sempre tem uma próxima vez.

Paulo
                    Vou correr o risco.



Santos
             Faz bem, a vida é feita de riscos. 

Paulo
                      É o que dizem!

Paulo vai embora.

Santos faz um gesto chamando um dos seus homens.

Bandido R#4
                        Fala ai chefe.

Santos
Em breve iremos invadir o morro do Pé de Pano, se depois de 
acabar com o Pé De Pano, vocês acharem o Paulo por lá, pode 
passar ele também.

Bandido R#4
       Quando você diz passar, você quer dizer passar?

Santos
Obvio!

Bandido R#4
            Tranqüilo! Vou espalhar a noticia.

Santos
    Mas se liga, só depois de ter passado o Pé De pano.

Bandido R#4
Já é!

O bandido R#4 se afasta, uma das garotas olha para Santos.

Garota#1
           Você vai mandar matar seu sobrinho?

Santos
Eu não me casei por um motivo, não quero ter que me preocupar 
com ninguém, ele já não é mais útil, se ele ficar vivo, vou 
ter que manter minha palavra e cumprir o acordo que fizemos, 
o que eu não quero fazer.

Garota#1
                 Ele parece confiar em você!



Santos
   Não se confia em bandido filho, sou o tio dele não o pai.

Santos se levanta e pega uma lata de cerveja e bebe.
      CORTA PARA:

INT.Casa De Paulo-Sala-Noite

Paulo está recostado no sofá assistindo televisão.

Vitória vem da cozinha e senta ao lado dele.

Vitória
                   O que você esta vendo?

Paulo
Filme!

Vitória
                        Qual o nome?

Paulo
                Não sei ainda não apareceu.

Vitória
                 Aonde você foi hoje cedo?

Paulo
Por ai!

Vitória
                  Podia ter me chamado.

Paulo
                      Não, não podia.

Vitória
             Foi se encontrar com uma mulher?

Paulo
Não!

Ele olha pra ela e nota que ela esta arrumada.

Paulo
                      Aonde você vai?



Vitória
                         No baile!

Paulo
             Vê se não fica de bobeira na rua.

Vitória
                       Pode deixar!

Paulo
                        E o bebê?

Vitória
             A vizinha vai tomar conta dele.

Vitória caminha ate a porta.

Paulo
                       Não volta tarde!

Vitória
              Não somos casados se esqueceu?

Ela sai batendo a porta.

Paulo
                  Graças a Deus que não!

INT.Sala De edição-Dia- 17 De Outubro

Miguel está sentado ao lado do editor, eles estão editando o 
filme.

Miguel
                    Corta esse pedaço.

Editor
                  Não! Esse pedaço fica.

Miguel
             Que fica o que tira esse pedaço.

Editor
              Já disse que essa parte fica.



Miguel
              Eu sou o diretor, eu decido!

Editor
Eu sou o editor, e sei muito bem o que é melhor para o filme.

Miguel
            Tudo bem, você venceu dessa vez!

Alguém abre a porta Miguel se vira e vê Marcos.

Miguel
                        Não acredito!

Marcos
                      Pode acreditar!

Miguel
                 O que você ta fazendo aqui?

Editor
                     Quem é esse cara?

Marcos
Vim  ajudar  na  edição,  já  que  vocês  não  têm  a  mínima 
experiência no assunto.

Editor
                    Você ta brincando?

Marcos
                      Claro que não!

Editor
                Filhinho, eu sou o editor.

Marcos
             E eu sou o roteirista, ganhei!

Editor
           Então o seu trabalho está terminado.

Marcos
Meu trabalho só estará terminado quando esse filme estiver 
editado.

Editor



Se você parar de atrapalhar, vou conseguir terminar de editar 
mais rápido.

Marcos
Na verdade se tem alguém atrapalhando aqui, esse alguém é 
você meu amigo.

Editor(Para Miguel)
                 Esse cara ta falando serio?

Miguel
                       Infelizmente!

Marcos puxa uma cadeira e começa a mexer na ilha de edição.

Editor
                     Para de mexer ai!

Marcos
          Será que pode parar de me atrapalhar?

Editor
              Quem ta atrapalhando é você.

Marcos
               Deixa eu fazer o meu trabalho!

Eles ficam brigando para editar.

Miguel
          Devia ter contratado outro roteirista.

CORTA PARA:

EXT.Casa-Laje-Dia-20 De Outubro

Paulo esta olhando através de um binóculo, ele vê um casal de 
jovens comprar drogas com um bandido armado.

Paulo
                         Idiotas!

Pé De Pano
Quem?

Paulo se assusta.

Pé De Pano
                      Ta devendo cara?



Paulo
                       Claro que não!

Pé De Pano
                   Ta se assustando fácil.

Paulo
                   Não escutei você vindo.

Pé De Pano
                  Geralmente não escutam!

Pé De Pano pega o binóculo e olha na mesma direção que Paulo 
estava olhando, e vê o casal de jovens indo embora.

Pé De Pano
            Aqueles idiotas pagam o seu salário.

Paulo
        Por isso são idiotas, fortalecem os vilões.

Pé De Pano
Não existem heróis ou vilões, existe sim pontos de vista 
diferentes,  qualquer  herói  pode  se  tornar  um  vilão  basta 
atravessar a porta que divide os dois lados.

Paulo
        Você continua lendo livros de filosofia?

Pé De Pano
Sempre que eu tenho tempo! Estou terminando de ler um muito 
bom.

Pé De pano devolve o binóculo para Paulo.

Pé De pano
                          Vou indo!

Paulo
                        Valeu chefe!

Pé De pano
Fique de olhos abertos, a não ser que meus instintos estejam 
falhando, teremos uma semana bastante agitada.



Lucas(V.O.)
Ele estava certo sobre a semana agitada, mas os instintos 
dele  já  não  eram  o  mesmo,  afinal  estava  ao  lado  de  um 
verdadeiro traidor.

Paulo torna a olhar através do binóculo.

INT.Casa De Maria-Sala-Dia-22 De outubro

Maria esta terminando de falar ao celular, ela desliga e 
começa a pular eufórica, Carmem observa.

Carmem
                       O que houve?

Maria
Eu consegui! Eu Consegui! Sou a amazona#3, meu segundo filme 
no mesmo ano, esse é o melhor ano da minha vida.

Carmem
                 Meus parabéns minha filha.

Maria
As filmagens vão acontecer na Amazônia a partir do mês que 
vem.

Carmem
                   Você vai ter que ir?

Maria
Vou! Mas não se preocupe, com o cachê vai da pra pagar alguém 
pra olhar a senhora, enquanto estiver fora.

Carmem
     Não precisa gastar seu dinheiro comigo minha filha.

Maria
Ate parece vó! É obvio que vou contratar alguém, vai ser só 
por um mês os.

Carmem
                          Um mês?

Maria
                    Vinte e quatro dias!



Carmem
           Não vai ir contar pros seus amigos?

Maria
 Vou deixar pra contar na nossa reunião anual no mês que vem.

Carmem
         Estou muito feliz por você minha filha.

Maria abraça Carmem.

Maria
                       Eu sei vovó!

     CORTA PARA:

INT.Supermercado-Dia-31 De Outubro

Maria  esta  passando  as  compras  de  Vitória  enquanto  eles 
conversam.

Vitória
              Não vejo a hora de ir pro baile.

Maria
            Não vejo mais graça nos bailes daqui.

Vitória
              Eu adorei o da semana passada.

Maria
                     É sempre igual!

Vitória
          É Nada! Você não ta afim de ir não?

Maria
Não!

Vitória
             Vamos pra me fazer companhia?

Maria
                Não estou com vontade!

Vitória
Pra que ficar em casa se você pode ir curtir um pouco, tu vai 
fazer alguma coisa hoje?



Maria
   Estava planejando assistir Kill Bill pela décima vez.

Vitória
               Hoje vai passar Kill Bill?

Maria
Comprei o DVD pirata com o Miguel vejo a hora que eu quiser 
um atrás do outro.

Vitória
    Ta vendo, você pode assistir a hora que você quiser.

Maria
           Você vai ficar insistindo não vai?

Vitória
                       Pode apostar.

Maria
...Ta  bom  eu  vou,  passa  lá  em  casa  as  dez,  vou  tentar 
convencer o Miguel a ir.

Vitória
                       Ate lá então!

Maria
Ate!

           CORTA PARA:

INT.Casa De Miguel-Quarto-Dia-Fim De Tarde

Maria esta tentando convencer Miguel.

Maria
Vamos!

Miguel
Não!

Maria
                       Vamos Miguel!

Miguel
                     Já disse que não!

Maria



                 Pra me fazer companhia.

Miguel
Você não disse que a vitória vai, ela é companhia suficiente.

Maria
                   Não é a mesma coisa.

Miguel
        Desculpa Maria, mas não estou com vontade.

Maria
  Ta bom, se você mudar de idéia a gente vai às dez horas.

Miguel
                 Não vou mudar de idéia.

Maria
Tchau!

Miguel
Tchau!

CORTA PARA:
INT.Ônibus-Noite

O Ônibus não esta muito cheio, um carro em alta velocidade 
passa ao lado do ônibus e o fecha, o motorista do ônibus 
freia, os passageiros se agitam de dentro do carro desce três 
bandido R, e param em frente à porta do ônibus o motorista 
abre a porta e eles entram.

Bandido R#1
      Todo mundo pra fora, se não agente vai metralhar.

Os passageiros se desesperam e correm para a porta de saída, 
e descem apressados.

O Bandido R#1 aponta a metralhadora para o motorista.

Bandido R#1
  Dirige sem gracinhas se não vai ficar cheio de furos.

Motorista
                        Calma! Calma!

O carro que parou o ônibus agora começa a escolta-lo.



Bandido R#1
                         Segue o carro.

 CORTA PARA:

INT.Casa Do Jonas “Santos”-Quartinho-Noite

Santos esta diante de um altar com imagens de vários santos 
católicos e velas acesas, ele esta rezando.

Santos
Que todos meus inimigos caiam diante de mim, que meu corpo 
não seja ferido por nenhum de meus inimigos, nem hoje nem 
nunca, em nome da justiça divina eu peço que meus homens 
cumpram sua missão e tomem o morro pra mim, e tragam a cabeça 
do Pé De Pano.

Ele faz o sinal da cruz.

Santos(Con`t)
Amén!

Alguém bate na porta.

Santos
                           Entra!

Um Bandido entra.

Bandido R#5
                        Licença chefe!

Santos
Fala!

Bandido R#5
                     Já estão lá em baixo.

Santos
                        Todos três?

Bandido R#5
                 Sim! O ultimo chegou agora.

Santos
                     Já estou descendo!



O Bandido R#5 sai, Santos acende mais uma vela na altar e 
depois sai.

EXT.Entrada do Morro DE Santos-Noite

A três ônibus parados, Santos se aproxima.

Bandido R#1
                Ta ai chefe como você mandou.

Santos
               Ótimo, já estão todos prontos?

Bandido R#2
Quase!

Santos
                 Então se aprontem rápido!

Bandido R#1
                       Ouviram o chefe!

Santos sorri confiante na vitória.

INT.Casa De Paulo-Quarto-Noite

Vitória esta vestindo uma calça jeans, Paulo está parado na 
porta a observando.

Ela termina de se vestir e se assusta ao vê-lo parado na 
porta.

Vitória
                        Droga Paulo!

Paulo
                   Não quis te assustar!

Vitória
           Só queria ficar olhando? Nunca viu não?

Paulo
       Claro que já! Se não o moleque não teria nascido.

Vitória
                     O que você quer?



Paulo
                      Aonde você vai?

Vitória
                         No baile!

Paulo
                          De novo?

Vitória
Sim!

Paulo
             Agora vai ficar indo toda semana?

Vitória
Escuta aqui, desde que eu cheguei a única coisa que eu tenho 
feito e ficar dentro de casa sendo uma dona de casa, quando 
eu  saiu  é  pra  ir  no  mercado,  eu  to  cansada,  preciso  me 
distrair um pouco.

Paulo
Não pode se distrair assistindo um filme? É assim que me 
distraiu.

Vitória
         Eu não sou você Paulo, eu preciso ver gente.

Paulo
Não quero pegar no seu pé, só toma cuidado...Se vir alguma 
coisa errada, ou ouvir tiros se esconde ou corre.

Vitória
          Você ta estranho, o que ta havendo?

Paulo
Nada!

Vitória
Já te conheço a tempo suficiente pra saber que tem algo te 
incomodando e não sou eu.

Paulo
                       É só estresse.

Vitória
                  Pobre não tem estresse.



Paulo
                        Eu to bem!

Vitória para diante de Paulo.

Vitória
      Se fizer você se sentir melhor a Maria vai comigo.

Vitória sai do quarto.

Paulo
        Na verdade só fez minha preocupação aumentar.

INT.Casa De Lucas-Sala-Noite

Lucas e Marta estão assistindo novela, ele seca uma lagrima, 
Marta percebe.

Marta
                     Você ta chorando?

Lucas seca outra lagrima e tenta se recompor, Marta esta 
sorrindo.

Lucas
               Não! Foi só impressão sua.

Marta
Não foi não, você ta chorando... Eu tenho um filho sensível, 
o sonho de toda mãe.

Lucas
    Não sou sensível, adoro os filmes do Vin Diesel.

Marta
Vou contar pros seus amigos que você estava chorando, eu vou 
contar.

Lucas
                       Qual é mãe!

Marta
              Quê? Você tava chorando mesmo.

Lucas
Talvez eu estivesse, mas isso não é motivo pra senhora sair 
espalhando.



Marta
                 Ta bom, não vou contar.

Lucas
        Faz tempo que eu não via a senhora sorrir.

Marta
È verdade, mas é por que fazia tempo que você não me fazia 
sorrir, acho que é por que você cresceu, há quanto tempo 
agente não sentava juntos pra assistir novela?

Lucas
                       Muito tempo!

Marta
Você cresceu, e eu tenho orgulho do homem que eu criei, mesmo 
que ele fique chorando ao assistir novela.

Lucas
                 Foi uma cena muito triste.

Marta
         Quando a bochechuda morreu foi mais triste.

Lucas
                      Perdi esse dia!

Marta
                         Eu sei!

Eles continuam a assistir.

INT.Baile Funk-Noite

Maria esta ao lado de Vitória, o baile está lotado a bandidos 
dançando com suas armas a mão, vitória observa.

Vitória
              Você já ficou com algum bandido?

Maria aproxima seu rosto ao de vitória.

Maria
             Fala mais alto o som ta muito alto.

Vitória
              Você já ficou com algum bandido?



Maria
 Não!

Vitória
Por Quê?

Maria
             Não me interesso por esses tipos.

Vitória
Eu gosto, passam uma confiança, são totalmente diferentes dos 
garotos com que eu convivia.

Maria
                   Você já tem o Paulo.

Vitória
Não é a mesma coisa, e fique você sabendo que desde que eu 
vim morar aqui o Paulo não me tocou, ta entendendo.

Maria(Surpresa)
                          Serio?

Vitória
Serio! Ele diz que nós não somos casados, e que eu posso sair 
com quem eu quiser, basta arrumar alguém pra ficar de olho no 
bebê.

Maria
Nem  parece  o  Paulo!  Nunca  vi  ele  dispensar  uma  garota, 
principalmente se ela for bonita.

Vitória
Mais ele me dispensa, eu praticamente me ofereci pra ele, e 
ele nem ai.

Maria
Também tem um monte de menininhas que vão lá pra boca fazer 
uns trabalhinhos pra eles, ele deve ficar cansado.

Vitória
Ele anda muito estranho, tem me tratado melhor, mas ainda não 
encosta em mim.

Maria



O Paulo tem medo de perder quem ele ama, ele vai acabar 
gostando de você.

Vitória
       Duvido! Vou ali comprar uma cerveja, você quer?

Maria
             Não! Mais me traz um refrigerante.

Vitória
                        Pode deixar!

Vitória vai comprar a cerveja.

INT.Casa De Miguel-sala-Noite

Miguel esta assistindo a seu curta-metragem, os pais dele 
estão saindo.

Mario(O.S.)
              Não temos hora pra voltar filho! 

Hilda(O.S.)
                         Tchau Miguel!

Miguel
Tchau!   

Miguel continua a assistir.

EXT.Túnel-Noite

Um Comboio de Três ônibus esta cruzando o túnel, é possível 
ver alguns homens dentro.

INT.Casa De Pé De Pano-Sala-Noite

Bruna esta sentada assistindo televisão, Pé De pano se senta 
ao lado dela.

Pé De Pano
               Pensei que você fosse ao baile.

Bruna
                     Não estou muito afim.

Pé De Pano



                       Você ta bem?

Bruna
                 Só uma sensação estranha.

Bruna nota que ele está armado.

Bruna
                         Vai sair?

Pé De pano
Vou!

Bruna
                     À uma hora dessa?

Pé De Pano
Também estou com uma sensação estranha, é melhor eu ficar de 
olho.

Bruna
                          Cuidado!

Ele faz que sim com a cabeça.

INT.Casa De Jonas “Santos”-Quarto- Noite

Jonas esta deitada ao lado de uma mulher.

Mulher
               Por que você esta tão feliz?

Santos
Por que estou vivo, estou ao lado de uma bela mulher isso não 
é motivo suficiente para um homem esta com um sorriso de 
orelha a orelha meu anjo?

Mulher
Se esse homem não estivesse acostumado a se deitar com belas 
mulheres talvez, mas você faz isso todas as noites e não fica 
nessa felicidade, deve ter outro motivo.

Santos não responde e continua com um grande sorriso.

Lucas(V.O.)



Ele tem um grande motivo! Nesse momento cerca de 60 homens 
fortemente armados estão prestes a invadir e tomar o controle 
do morro que ele tanto quer, com um ataque surpresa.

EXT.Parte Baixa do Morro-Noite

Um bandido esta vendendo drogas para um jovem.

INT.Ônibus-Noite

OS bandidos se agitam e começam a preparar as armas.

INT.Casa De Paulo-Sala-Noite

Paulo está sentado no sofá com uma fisionomia preocupada.

INT.Casa De Lucas-Sala-Noite

Lucas continua assistindo televisão com sua mão, quando seu 
celular toca, ele se levanta e se afasta um pouco para poder 
atender.

Lucas
Alô!

Julia(V.O.)
Oi!
Lucas

                    Oi Julia, tudo bem?

Julia(V.O.)
                Tudo! O que você ta fazendo?

Lucas
                 Eu não estou fazendo nada.

Marta(O.S.)
           Ela tava chorando assistindo a novela.

Julia(V.O.)
                         Quem gritou?

Lucas
                          Minha mãe!

Julia(V.O.)
                       E o que ela disse?



Lucas
                  Nada não brincadeira dela.

Julia(V.O.)
                  Ta afim de sair amanha?

Lucas
                           Claro!

Julia(V.O.)
              Beleza passa lá pelas três horas.

Lucas
                          Tudo bem!

Julia(V.O.)
                          Tchau! 

Lucas desliga o telefone, e volta para o sofá.

Marta
                         Quem era?

Lucas
                         Uma amiga!

INT.Ônibus-Noite

O Bandido R#1 esta mostrando ao motorista por onde ele deve 
entrar.

Bandido R#1
       É por aqui, vê se não faz besteira neguinho.

OS bandidos R já estão armados, alguns com metralhadoras, mas 
a maioria com pistolas.

Bandido R#2
                       Estamos chegando!

Bandido R#
Hoje é matar ou morrer, nós estamos na vantagem...O chefe não 
vai aceitar uma derrota, e ele quer a cabeça do Pé De Pano.

Bandido R#5
                          Já é!



Bandido R#3
                  Não vai sobrar um dos deles.

Bandido R#4
                        Só vai dar nós!

O comboio de ônibus continua a seguir.

INT.Baile Funk-Noite

Vitória esta dançando com um homem, Maria está parada meio 
perdida, um homem se aproxima dela.

Homem#1
                        Quer dançar?

Maria
Não!

Homem#1
           Quer uma cerveja ou um refrigerante?

Maria
                       Não obrigada!

Homem#1
Deixa de fazer jogo dura gata e fica um pouquinho comigo, 
garanto que não vai se arrepender.

Maria
Olha não estou afim, se você continuar insistindo eu vou 
falar com um desses caras armados que você esta querendo me 
agarrar a força.

Homem#1
                          To indo!

O homem#1 vai embora.

Maria
                         Que saco!

INT.Casa De Paulo-Sala-Noite

Paulo está dormindo recostado no sofá.



EXT.Parte Baixa do morro-Noite

Um bandido armado esta vendendo droga para um casal, quando 
para um ônibus na entrada.

Bandido#1
                      Que merda é essa?

Ele engatilha a arma, de dentro do ônibus desce 20 bandidos 
R, e começam atirar contra o Bandido#1 e atinge também o 
casal, outras pessoas saem correndo.

EXT.Morro-Outras Entradas-Noite

OS outros ônibus param nas outras entradas e mais bandidos R 
descem atirando.

EXT.Casa-Laje-Noite

Pé De pano esta olhando através de um binóculo.

Pé De Pano
                        É uma invasão! 

Tagarela
                    O que você vai fazer?
Pé De pano caminha para descer.

Pé De Pano
                       O que você acha?

O barulho de fogos de artifício começa a ser ouvido.

INT.Casa DE Paulo-Sala-Noite

Paulo desperta com o barulho dos fogos, ele presta atenção e 
escuta os tiros.

Paulo
                          Vitória!

Ele corre ate o armário e pega sua pistola e sai da casa.

INT.Baile Funk-Noite

Maria esta ouvindo os tiros.



Maria
                       Isso é tiro!

Maria começa a andar procurando por vitória, ela procura um 
pouco ate acha-la dançando com um homem.

Maria
                       Vamos embora!

Vitória
           Ta louca, agente chegou quase agora.

Maria
            Ta tendo tiroteio, vamos pra casa!

Vitória
Ta bom!

Elas caminham apressadas.

EXT.Beco-Noite

Dois  bandidos  de  Pé  De  pano  estão  passando,  quando  são 
surpreendidos  por  cinco  bandidos  R  armados  e  acabam 
metralhados sem chance de reação.

INT.Casa De Lucas-Quarto-Noite

Marta e Lucas estão abaixados.

Marta
              Acho que é uma invasão Lucas.

Lucas
             Parece que sim! Mas fica calma.

Marta
               Você por acaso está calmo?

Lucas
                     Estou tentando.

EXT.Morro-Rua-Noite

Os bandidos de Pé De Pano estão trocando tiros com os outros 
bandidos, e conseguem matar alguns bandidos R.



Um Dos bandidos de Pé De Pano pega um radio.

EXT.Morro-Rua2-Noite

Pé De Pano esta descendo o morro armado com uma metralhadora 
e duas pistolas, ele está acompanhado por tagarela e outros 
seis bandidos.

Bandido#5(Pelo Radio)
                           Tagarela! 

Pé De Pano pega o radio.

Pé De pano
Fala!

Bandido#5
Chefe, eles entraram por três acessos, estamos cercados, não 
sei quanto tempo vai dar pra segurar os caras.

Pé De Pano
                       Estão em quantos?

Bandidos#5
     Uns sessenta! Agora deve ter menos matamos alguns.

Pé De Pano
Fica calmo! Se desesperar é pior...Detenha eles o Maximo que 
puderem.

Bandido#5
OK!

Pé De pano devolve o radio para Tagarela.

Tagarela
                          Sessenta!

Pé De pano
Passe o radio pra todos que você conseguir e diga que eles 
sigam para as áreas de confronto.

Tagarela
Já é!

EXT.Morro-Rua3-noite



Maria e vitória estão correndo e entram na casa de Maria 
enquanto o tiroteio se intensifica.

INT.Casa De Maria-Sala-Noite

Elas estão ofegantes.

Vitória
 Pensei que fosse entrar pras estatísticas de balas perdidas.

Maria
              O tiroteio ainda não acabou!

Carmem surge.

Carmem
                    O que esta havendo?

Maria e Vitória se assustam.

Maria
                 Vovó a senhora me assutou.

Carmem
                        É a policia?

Maria
                       Acho que não!

Carmem
              Ah meu Deus o que agente faz?

Maria
  Nos abaixamos e rezamos que o pé De pano consiga vencer.

Vitória
  Nunca pensei que fosse passar por uma situação dessas.

EXT.Em frente ao Baile Funk-Noite

As pessoas estão sendo expulsas do baile pelos bandidos de Pé 
de Pano.

Bandido#6
          O bicho ta pegando, todo mundo pra casa.



Alguns  bandidos  R  Chegam  e  começam  a  atirar  contra  os 
bandidos de Pé De Pano sem se preocupar com as pessoas se 
inicia uma troca de tiros, onde varias pessoas inocentes são 
atingidas, os bandidos de Pé De pano conseguem vencer, mas 
alguns saem feridos.

Bandido#6
                     Recolham as armas.

O bandido#6 olha em volta e vê corpos pra todos os lados.

Bandido#6
                Deixem os mortos e vombora!

Os bandidos de Pé De Pano que estão vivos começam a recolher 
as armas.

INT.Casa De Maria-Sala-Noite

Vitória esta preocupada.

Vitória
              Eu tenho que ir pegar meu filho.

Maria
                          Agora!?

Vitória
                     Eu tenho que ir.

Maria
                 Por favor, não faz isso.

Vitória
                  Eu vou tomar cuidado.

Maria
       Seu filho esta bem, o Paulo teve ter pegado ele.

Vitória
Você conhece o Paulo melhor do que eu! Sabe que ele nem deve 
ter se ligado nisso.

Maria
                       Toma cuidado.

Vitória sai.



EXT.Em Frente ao baile Funk-Noite

Paulo chega, ele vê os corpos caídos no chão, e começa a 
procurar por Vitória.

Paulo entra no baile.

INT.Baile Funk-Noite

Ao entrar no baile dois bandidos de Pé De pano apontam suas 
pistolas para Paulo, ainda a pessoas dentro do baile.

Paulo
                   Calma ai gente sou eu! 

Bandido#7
                    Onde é que tu tava?

Paulo
   Tava em casa, quando começou o tiroteio eu vim pra cá.

Bandido#8
       Aqui ta tranqüilo, matamos esses desgraçados.

Paulo
                Vocês viram minha mulher?

Bandido#7
                        Você é casado?

Paulo
                Mais ou menos! Mas viram ela?

Bandido#8
              Já viu se ela não esta lá fora?

Paulo
                          Ta não!

Bandido#7
          Então ela deve ter conseguido ir embora.

Paulo sai correndo.

EXT.Rua 4-Noite



Pé De Pano, tagarela e outros seis bandidos estão trocando 
tiros com Bandidos R, Varias casas são atingidas pelos tiros, 
e os bandidos R Também são atingidos, Pé De Pano e os outros 
conseguem derrubar dez bandidos R.

Tagarela
            Pensei que eles não iam parar de vir.

Pé De Pano
                   Outros devem esta vindo.

Pé De pano começa a verificar se todos os bandidos no chão 
estão mortos, um deles se mexe e Pé De pano atira na cabeça 
dele.

Pé De pano
                  Vou ate o paiol de armas.

Tagarela
                    E o que agente faz?

Pé De pano
Desçam pra ajudar, leva as armas deles com vocês...Já estou 
indo também.

Tagarela
Já é!

EXT.Rua 5-Noite

Paulo esta correndo para voltar para sua casa, ele se depara 
com um bandido R que aponta a arma para ele.

Paulo
                          Sou eu!

Bandido R#6
                          Eu sei!

Quando o bandido R#6 vai atirar, Paulo segura a mão dele e 
fica tentando desarma-lo.

Paulo
            O que você esta fazendo cara, sou eu!

Ele  continua  lutando  com  o  Bandido  R#6,  ate  que  a  arma 
dispara, o rosto de Paulo fica sujo de sangue e o bandido R#6 



cai morto, Paulo fica em choque um outro bandido R Surge e 
atira contra Paulo, mas erra o tiro Paulo então aça sua arma 
e atira matando o outro bandido R.

Paulo  tenta  se  levantar,  mas  suas  pernas  não  estão 
obedecendo, ele esta quase chorando.

Paulo
                        Anda! Anda!

INT.Casa De Paulo-Quarto-Noite

Vitória entra com seu filho no colo, ela se abaixa num canto 
de quarto.

Montagem:

a) Paulo esta caminhando encostado pelas paredes.
b) Pé De Pano esta usando a metralhadora anti-aérea contra os 
bandidos R
C) Miguel esta em casa abaixado enquanto os tiros estilhaçam 
o vidro da janela da casa.
d)Maria e Carmem estão rezando.
e)Lucas e Marta estão apreensivos.
f)OS  bandidos  R  Estão  fugindo,  um  dos  ônibus  deles  é 
metralhado.
g)Cerca de 13 bandidos R conseguem fugir.

      CORTA PARA:
INT.Casa De Paulo-Sala-Noite

Paulo entra, seu rosto e suas roupas estão sujos de sangue, 
ele parece esta em choque.

Ele entra no banheiro e bate a porta.

INT.Casa De Paulo-Quarto-Noite

Vitória escuta o barulho da porta batendo.

Vitória
                           Paulo!

Ela coloca o bebê sobre a cama.

INT.Casa De Paulo-Banheiro-Noite



Paulo esta se olhando no espelho, seus olhos estão cheios de 
lagrimas ele da um soco no espelho e caminha para o chuveiro.
Ele liga o chuveiro e começa a abaixar lentamente ate está 
sentado no chão chorando, enquanto observa o sangue escorrer 
para ralo.

Vitória: Entra em Cena

Ela observa Paulo.

Vitória
                   Paulo, você ta ferido?

Ele faz que não com a cabeça.

Vitória se aproxima dele.

Vitória
                        Você ta bem?

Paulo
                       Não! Eu matei!

Vitória
O quê?

Paulo
               Eu matei! Matei dois garotos!

Vitória
         Pensei que você já tivesse matado alguém.

Paulo
           Matar não estava nos meus planos.

Vitória senta ao lado dele.

Vitória
Estava uma guerra lá fora, você com certeza só estava se 
defendendo.

Paulo
Eu conhecia todos dois...Eu não queria matar eles, mas não 
tive escolha.

Vitória abraça Paulo.



Vitória
         Agora ta tudo bem, você ta aqui comigo.

Ela desliga o chuveiro.

Vitória(Cont`d)
            Você não esta mais sujo de sangue.

Paulo
 Ainda sinto o cheiro do sangue, ainda me sinto sujo com ele.

Vitória
Isso não vai passar agora...

Vitória pega uma toalha e ajuda Paulo a se levantar.

Vitória(Cont`d)
        Se seca, vou trazer uma roupa seca pra você.

 CORTA PARA:

INT.Casa De Paulo-Quarto-Noite

Paulo e Vitória entram, ela o leva ate a cama, ele deita e 
ela deita de frente pra ele.

Paulo
Por que você esta fazendo isso? Acho que eu nunca faria isso 
por você.

Vitória
        Você foi me procurar, isso pra mim já basta.

Ela o beija na boca.

Vitória(Cont`d)
Alem disso eu falei serio quando disse que me apaixonei por 
você da primeira vez que ti vi.

Eles domem abraçados.

INT.Paiol de armas-Noite

Pé De Pano está sentado junto a Tagarela.

Tagarela
Você sabe que a policia vai querer ocupar o morro não sabem, 
morreu um monte de riquinho.



Pé De pano
                          Eu sei!

Tagarela
                   E o que você vai fazer?

Pé De Pano
To pensando...Mas acabar com o Santos esta no topo da minha 
lista, vir aqui e matar o meu povo, só eu posso fazer isso.

Tagarela
Não acha uma ofensiva algo necessário, quão a quantidade de 
armas que ele perdeu, alguém vai se encarregar de mata-lo.

O Bandido#1 entra, ele esta com um papel na mão.

Bandido#1
Chefe!

Pé De Pano
Fala!

Ele entrega o papel para Pé De Pano.

Bandido#1
              Achamos isso com um dos mortos.

Pé De pano olha o papel, vê que é um mapa.
Pé De Pano

                           Um Mapa!

Tagarela
                  Mapa! Eles tinham um mapa?

Pé De pano
Por isso eles conseguiram subir tão rápido, eles foram pelas 
entradas certas, ta ate marcado o paiol de armas.

Tagarela
                 Como eles descobriram isso?

Pé De pano
                     Tem um X-9 entre nós.

Tagarela
                        Não sou eu!



Pé De Pano
Dessa vez não vou acusar ninguém, vou perguntar ao Santos 
quem é o informante dele.

Tagarela
                 Ele não vai querer dizer.

Pé De Pano
Ele vai dizer, os policiais vão ficar aqui por um tempo e nós 
sabemos disso...Mas assim que eles saírem atacaremos o Morro 
dele, e ele vai dizer quem é o X-9.

Tagarela
Já é!

Pé De pano amassa o mapa e joga no chão.

FADE OUT:

O FIM

                    “A UM PASSO DE DEUS”

FADE IN:

                      NOVEMBRO DE 2006

EXT.Entrada do Morro-Dia- 01° De Novembro

Abre com uma repórter dando uma noticia, a varias viaturas de 
policia, e bombeiros carregando corpos.

Repórter#1
Hoje de madrugada bandidos armados tentaram tomar o controle 
dos pontos de vendas de drogas, mas encontraram resistência 
dos traficantes locais o que resultou num verdadeiro banho de 



sangue, segundo os policias cerca de quarenta corpos foram 
encontrados, e a policia acredita que haja mais corpos na 
parte alta do morro, entre os mortos estão vários jovens que 
estavam num baile funk que era realizado na comunidade, a 
policia  acredita  serem  jovens  de  classe  media  alta,  o 
governado disse que a policia ira ocupar o morro.

INT.Casa-Sala-Dia

Pé de Pano esta conversando com um delegado.

Delegado
     Você vacilou, ta cheio de riquinho morto lá em baixo.

Pé De pano
          Não fui eu, foram os homens do santos.

Delegado
Mesmo assim vão pegar no meu pé...Vou precisar de algumas 
coisas.

Pé De Pano
Diga!

Delegado
Preciso apreender algumas armas, drogas, algum dinheiro e uns 
três dos seus homens eu apresento um deles como seu braço 
direito, em troca eu não vou repreender a venda de drogas 
enquanto durar a ocupação.

Pé De Pano
                   Me parece um bom acordo.

Delegado
É um ótimo acordo ainda mais levando em conta que você deve 
ter conseguido bastantes armas ontem.

Pé De Pano
             Algumas! Mais a maioria esta velha.

Delegado
 Alias, vou precisar que entregue sua metralhadora antiaérea.

Pé De Pano
Que isso! Aquela metralhadora custou uma nota, leva uns cinco 
fuzis, mas ela não.

Delegado



Vou levar uns fuzis, mas preciso levar a antiaérea, se não os 
poderosos vão ficar pegando no meu pé.

Pé De pano
Certo!

Delegado
Você pode circular a vontade pelo morro, mas nem pense em 
atacar O Santos enquanto estivermos aqui, se atacar vai ficar 
obvio que facilitamos a sua vida.

Pé De Pano
                          Ta firmado! 

Pé De Pano e o delegado saem.

INT.Casa De Maria-Sala-Dia-Fim De Tarde

A televisão esta ligada, e mostra uma reportagem sobre as 
armas e drogas apreendidas no morro.

Repórter#2
Hoje a policia apreendeu 15 kilos de maconha alem de quatro 
fuzis  ar-15,  cinco  pistolas  9mm,  além  de  munição  e  uma 
metralhadora antiaérea, e prendeu o braço direito do chefe do 
trafico, a policia acredita que a prisão de Pé De Pano é 
questão  de  tempo  devido  às  informações  dadas  pelo  seu 
comparsa.

Na estante de Maria a oito porta-retratos com fotos de Maria, 
Miguel, Paulo e Lucas com 13,14,15,16,17,18,19 e 20 anos.

INT.Casa De Miguel-Quarto-Dia-Fim de Tarde

Na estante também tem as oito fotos.

INT.Casa De Lucas-Sala-Dia-Fim DE Tarde

Na estante perto da televisão estão os oito porta-retratos.

INT.Casa De Paulo-Sala-Dia-Fim De tarde

Na casa De Paulo só a sete porta-retratos com fotos, falta a 
foto deles com 19 anos.

Lucas(V.O.)



Como eu já Contei, os pais do Paulo morreram quando ele era 
bem jovem...Eu também já contei que ambos morreram vitimas de 
balas perdidas...Mas o que eu não contei...

                        OITO ANOS ANTES

EXT.Rua-Dia

Paulo esta com doze anos ele está acompanhado por seu pai.

Dois bandidos saem de dentro do banco trocando tiros com os 
seguranças do banco, o pai de Paulo é alvejado por um tiro e 
cai no chão, Paulo começa a chamar por seu pai, que sussurra 
algumas palavras ao seu ouvido.

Lucas(V.O.)
O que ele disse ao Paulo foi que ele tinha um tio, disse onde 
lê morava e que se ele precisasse de alguma coisa que o 
procurasse,  se  ele  ainda  estivesse  vivo,  com  certeza  o 
ajudaria, mas que ele nunca contasse a ninguém.

 CORTA PARA:

EXT.Entrada Morro do Santos-Dia

Paulo já esta com 13 anos, ele começa a subir o morro.

Paulo
                         Vamos lá!

Lucas(V.O.)
O Paulo demorou quase um ano pra procurar o tio, ele sempre 
pensou que se o pai nunca havia mencionado a existência dele, 
devia ter algum motivo, e realmente tinha! Quando o Santos 
tinha apenas treze anos ele começou a assaltar com uns caras 
mais velhos, com dezesseis ele já tinha matado mais pessoas 
que muito bandido, muito mais ate que o Julio, devido a isso 
o pai do Paulo achou melhor se afastar do irmão...

INT.Boca DE Fumo Do Santos-Dia

A vários bandidos R armados, Paulo entra acompanhando por um 
garoto com uma pistola.

Bandido R#1
                        Quem é esse ai?



Bandido R#2
              Ele disse que é sobrinho do chefe.

O Bandido R#1 se aproxima de Paulo com uma pistola na mão, 
Paulo se sente acuado.

Bandido R#1
                 Você é sobrinho do Santos?

Paulo
Sou!

Bandido R#1
Ele não tem irmão, como você pode ser sobrinho dele? Responde 
ai neguinho?

Paulo
                          Eu sou!

OS bandidos R começam a rir.

Bandido R#1
                    Me traz um celular ai!

O Bandido R#3 entrega um celular.

Bandido R#3
Toma!

O Bandido R#1 disca.
Bandido R#1

Se você tiver mentindo sabe que não vai sair vivo daqui ne?

Paulo começa a suar.
    CORTA PARA:

INT.Presídio-Cela-Dia

Santos está deitado quando seu celular começa a tocar ele 
atende,  e  escuta  enquanto  o  bandido  R#1  conta  todo  o 
ocorrido.

Santos
             Bota o garoto pra falar comigo.

INT.Boca de Fumo do Santos-Dia



O Bandido R#1 entrega o celular pra Paulo.

Paulo
Alô!

Santos(O.S.)
                  Quem é teu pai moleque? 

Paulo
Jose! Ele morreu de bala perdida numa troca de tiros, e me 
disse pra vir te procurar caso precisasse de alguma coisa.

Santos(O.S.)
                 Passa pra um dos caras ai!

Paulo
Ta!

O Bandido R#1 pega o telefone.

Bandido R#1
                          Fala chefe!

Santos(O.S.)
                   Da uma grana pro moleque.

Bandido R#1
                        È pra já chefe.

O Bandido R#1 desliga o telefone.
Lucas(V.O.)

A partir desse dia, toda semana o Paulo passava na boca pra 
pegar um dinheiro em troca, ele às vezes comprava algumas 
coisas onde os bandidos não podiam ir por causa da policia.

 CORTA PARA:

Março De 2006

INT.Casa De Jonas “Santos”-Quartinho-Dia-27 De Março

Santos  esta  rezando,  Paulo  está  parado  esperando  ele 
terminar, quando ele termina Paulo se aproxima.

Santos
E ai?



Paulo entrega uma foto para santos, é a faltando na estante 
da casa dele.

Paulo
Eu vi que você tem fotos do meu pai na sua casa então te 
trouxe essa, como eu não tenho nenhuma que eu esteja sozinho 
eu trouxe essa na qual estou com meus amigos.

Santos coloca a foto perto do altar.

Santos
  Não esta esperando qualquer demonstração de afeto esta?

Paulo
                  Não! Só trouxe a foto.

Uma das varias velas do altar cai sobre a foto que começa a 
pegar fogo, Paulo começa a tentar apagar, mas metade da foto 
já queimou, só restou na foto ele e Miguel.

Paulo
Droga!

Santos
    Agora eu só vou precisar de meio porta-retrato.

Paulo
È!

Santos
                Quero lhe fazer uma oferta.

Paulo
Fala!

Santos
                 Você quer ajudar seu tio?

Paulo
                     Claro! É só falar.

Santos
Gostaria que você começasse a trabalhar para o pé de pano, e 
tendo a oportunidade o mate, igual ele fez com o Fornalha.

Paulo
      Matar ele? Você enlouqueceu? Isso é impossível!



Santos
Nada é impossível, e os seus benefícios seriam gigantescos, 
eu lhe deixaria no comando daquele morro, e tudo que você 
teria que fazer é me dar metade dos lucros e seguir a minha 
filosofia.

Paulo
        Não tenho o menor interesse em comandar nada.

Santos retira do bolso cinco notas de 100 reais e entrega a 
Paulo.

Santos
Você  já  é  um  homem,  e  se  quiser  dinheiro  vai  ter  que 
trabalhar, pois essa é a ultima vez que vou te dar dinheiro.

Paulo
Obrigado! Mas não vou matar ninguém, e nem me juntar ao Pé De 
pano, desculpa tio.

Paulo: Sai de Cena

Santos
                   Ate logo meu sobrinho!

Lucas(V.O.)
O Paulo não tinha o menor interesse em ser bandido, muito 
menos matar alguém, tanto que ele disse não ao tio, mas ai a 
vitória entrou na historia, e ele repensou a proposta Do 
tio...E já sabemos o resto da historia.

  CORTA PARA
                      NOVEMBRO DE 2006

EXT.Em Frente à casa De Paulo-Dia

Pé De pano bate na porta, depois de alguns segundos Vitória 
atende a porta, ela esta com o bebê no colo.

Vitória
                           Sim?

Pé De pano
                         Cadê o Paulo?

Vitória
                        Ele ta deitado!



Pé De pano olha para o relógio em seu pulso.

Pé De pano
   Ta deitado uma hora dessas, era pra ele esta trabalhando.

Vitória
Ele esta muito mau, é que ele matou dois garotos no confronto 
da outra noite.

Pé De pano
Grande  coisa,  eu  matei  pelo  menos  uns  oito,  e  não  estou 
passando mal.

Vitória
Mais o Paulo nunca tinha matado ninguém, por favor, pede ao 
seu chefe que de ao Paulo alguns dias pra se recuperar, por 
favor.

Lucas(V.O.)
O Julio podia ser um louco sanguinário, mas se tinha uma 
coisa que amolecia o coração dele, era o pedido de uma mãe, 
tudo bem que a Vitória não é a mãe do Paulo, mas é uma mãe.

Pé De Pano
                     Ele tem uma semana! 

Vitória
    Obrigada! Mas você nem perguntou ao chefe de vocês.

Pé De pano
                       Eu sou o Chefe!
EXT.Rua-Dia Fim De Tarde

Maria esta subindo o morro, Miguel a esta acompanhando.

Miguel
      A Vitória disse que o Paulo não está muito bem.

Maria
Ela também falou comigo, amanha nós três vamos lá, é nossa 
reunião anual.

Miguel
                Só temos que achar o Lucas.

Maria
               Deve esta com a namorada dele.



Miguel
 Não acredito que ele ta namorando uma garota de programa.

Maria
Como é que ele consegue ficar com ela sabendo que ela fica 
com outros caras?

Miguel
    Vai ver ele é um cara moderno ou virou cafetão dela.

Maria
O Lucas?Cafetão? Ate parece, ele nunca faria algo assim é 
contra  os  princípios  dele,  ele  é  defensor  dos  fracos  e 
oprimidos, pelo menos ele tenta...Geralmente apanha.

Miguel
E pensar que tudo começou por que ele ficou com a língua 
presa num cubo de gelo.

Maria
E dês desse dia ele não suporta ver ninguém sofrendo ou em 
perigo.

Miguel
                       Só ele mesmo.

Chegando em frente à casa de Maria eles se despedem e Miguel 
continua a subir, Maria o observa subir, ele olha pra trás 
ela disfarça e entra em casa.

EXT.Quinta da Boa Vista-Dia-Fim De Tarde

Lucas e Julia estão andando de pedalinho num lago.

Lucas
       Nunca tinha escutado tanto tiro na minha vida.

Julia
     Eu vi na televisão, e fiquei preocupada com você.

Lucas(Sorrindo)
                          Serio?

Julia
                     Qual foi a graça?



Lucas
        È a primeira vez que uma mulher me diz isso.

Julia
                           Serio?

Lucas
Quer dizer, minha mãe e a Maria já disseram isso, mas elas 
não contam.

Julia
             Consegui o emprego de vendedora!

Lucas
    Que bom! Vai poder largar a vida que você levava.

Julia
O Dinheiro já estava acabando, ou eu conseguia um trabalho ou 
voltava pras ruas.

Eles ficam se olhando ate que ela toma a iniciativa e o 
beija.

Julia
Desculpa, é que agente ta se vendo a um tempão e você não 
tomava a iniciativa, tudo bem que em setembro agente só se 
falou pelo telefone, mas já tava na hora...

Lucas parte para beijá-la mais se atrapalha e os dois caem do 
pedalinho, Lucas segura no pedalinho pra não afundar, Julia 
esta gargalhando achando toda a situação muito engraçada.

Lucas
         Qual é a graça? Nós estamos todo molhado.

Julia
Você tem que admitir que essa não é uma coisa que acontece 
todos os dias, foi engraçado.

Lucas começa a rir.

Lucas
È melhor agente sair da água, eu vi uns patos andando por 
aqui, vai se eles estão infectados com a gripe do frango.

Eles  se  beijam,  depois  Lucas  ajuda  Julia  a  subir  no 
pedalinho, depois eles pedalam ate a margem.



MONTAGEM:
A)Lucas e Julia estão se sacudindo, algumas pessoas passam e 
olham, Julia acena pras pessoas, Lucas fica sem graça.
B)Eles  estão  tomando  sorvete  enquanto  caminham  para  ir 
embora.
C)Eles estão se beijando no ponto de ônibus.
D)Eles estão dentro do ônibus.

      CORTA PARA:

INT.Casa De Paulo-Quarto-Dia-02 De Novembro

Paulo  está  deitado  debaixo  das  cobertas,  Vitória  entra  e 
senta na cama.

Vitória
               Você quer comer alguma coisa?

Paulo
Não!

Vitória
Você precisa comer Paulo, o seu chefe veio aqui ontem, ele te 
deu uma semana de folga.

Paulo
            Eu não consigo me olhar no espelho.

Vitória
             Obvio que não você quebrou ele.

Alguém bate na porta.
Paulo

           Você entendeu o que eu quis dizer.

Vitória
  Vou atender a porta, depois agente continua a conversar.

Vitória sai, pouco tempo depois ela volta.

Vitória
                      Você tem visita!

Paulo
                  Não quero ver ninguém!

Lucas, Miguel e Maria: Entram em cena



Lucas
                        Nem agente?

Paulo
                        Nem vocês!

Miguel
             Qual é cara, levanta dessa cama.

Paulo
                        Não quero!

Maria
 Não se trata de querer ou não, esqueceu que dia é hoje?

Lucas
                  Não pode ter esquecido.

Vitória
                      Que dia é hoje?

Lucas
È o dia que agente se reúne pra comemorar mais um ano de 
amizade.

Vitória
                         Que legal!

Paulo
Agente só senta numa piscina e conversa por algumas horas, 
não é nada de mais.

Miguel
            Não acredito que você disse isso.

Maria
Agente faz isso todos os anos, já é uma tradição...Você não 
pode quebrar a tradição.

Paulo
Já disse que não vou, não adianta vocês ficarem insistindo 
entenderam?

Lucas
Você vai sim! Nem que pra isso eu tenha que carregar você no 
colo entendeu?

 CORTA PARA:



INT.Associação de Moradores-Dia

Miguel e Maria entram, um homem vem falar com eles.

Maria
Oi!

Miguel
                          E ai!

Homem#1
                Esse ano é são só vocês dois?

Maria
             Não! Os outros dois estão vindo ai.

Homem#1
            Perguntei por que são sempre quatro.

Maria
Se não se importa agente vai subindo, quando eles chegarem 
diz que estamos lá.

Homem#1
                        Pode deixar.

Marie e Miguel sobem as escadas.

O  homem#1  começa  a  mexer  em  alguns  papeis,  Lucas  entra 
carregando  Paulo  no  colo,  o  Homem#1  olha  a  cena  meio 
incrédulo.

Lucas
Quando disse que te traria no colo, não pensei que teria que 
fazer isso mesmo.

Homem#1
                      Quer uma ajuda?

Lucas
             Não, ta tranqüilo da pra levar.

Lucas começa a subir as escadas.

EXT.Associação De moradores-Laje-Dia



Lucas, Miguel e Paulo estão dentro de uma piscina de mil 
litros, Miguel esta com cara de bobo observando Maria tirar a 
roupa, ela esta com um biquíni por baixo da roupa.

Miguel
  Nunca tinha reparado que a Maria tinha ficado tão linda.

Lucas
Então você deve ser cego cara, por que isso ficou evidente 
desde que ela fez 14 anos.

Miguel
              Juro que não tinha reparado.

Lucas
            Por que não convida ela pra sair?

Miguel
        Que isso, ela me vê apenas como um irmão.

Paulo
Por que agente diz que você é o mais inteligente do grupo 
cara? Faz um tempão que a Maria é a fim de você, aposto que 
ate seus pais já notaram.

Miguel(Surpreso)
                         Não acredito!

Maria entra na piscina.

Maria
       Essa piscina já esta pequena demais pra nós quatro.

Lucas
   Me lembra de comprar uma de dois mil litros ano que vem.

Miguel
           Você disse a mesma coisa ano passado.

Paulo
                       Disse mesmo!

Lucas
Eu sei! Mas estava esperando que pelo menos um de nós tivesse 
um  filho,  assim  agente  trazia  a  criança  ou  crianças  pra 
continuar a tradição.



Maria
                Mais já ta apertado demais.

Lucas
Para de reclamar, o importante é que estamos aqui, mas um ano 
e estamos juntos.

Maria
    Tem razão, e aproveitando eu vou contar uma coisa. 

Miguel
Diga!

Maria
     Eu vou ser a amazona#3 no filme dos italianos.

Lucas
               É isso ai! Você conseguiu!

Paulo
                         Parabéns!

Miguel
              Sabia que você ia conseguir!

Maria
  As filmagens vão acontecer na Amazônia, durante 24 dias.

Miguel
                     Você vai embora?

Maria
       Vou! Mais volto, não precisam ficar preocupados.

Lucas
Bom, Pra vocês ficarem sabendo, eu vou prestar vestibular no 
mês  que  vem,  pra  administração,  de  olho  num  cargo  mais 
importante na loja onde estou trabalhando.

Miguel
Meu filme foi selecionado pra participar de dois festivais de 
cinema, um mês que vem e o outro em janeiro, quem sabe não 
ganho de melhor curta.

Maria
È possível, o Marcos é meio louco mais é bom roteirista, pena 
ele ter desistido da carreira.



Os três olham para Paulo esperando que ele diga algo.

Lucas
                      E você Paulo?

Maria
Lucas!

Lucas
                    Desculpa, erro meu!

Paulo
Não! O erro foi meu, e preciso contar algo que eu sempre 
escondi de vocês.

Miguel
     Que você tem outros filhos, agente já imaginava.

Paulo
Não é isso...Eu tenho um tio, e foi o bando dele que tentou 
invadir o morro...Eu fiz mapas pra que eles tivessem vantagem 
no  confronto...e  foi  essa  a  principal  razão  deu  ter  ido 
trabalhar para O pé De pano, descobrir as fraquezas, pra que 
meu tio pudesse tomar o morro, se ele tivesse conseguido eu 
teria ficado no comando, mas as coisas deram errado, um monte 
de inocentes morreram, eu matei dois garotos, mas novos que a 
gente...
Lagrimas escorrem pelo rosto de Paulo. 

Paulo(Cont`n)
Eu juro que eu não queria que as coisas tivessem acontecido 
dessa forma eu trai a confiança do Pé De Pano...

(Cont`n) 
...E provavelmente eu não vou esta aqui ano que vem...Eu peço 
perdão a vocês, por minha culpa as pessoas que eu mais amo quase 
morreram.

Eles  tentam  confortar  Paulo,  mas  estão  incrédulos  com  a 
revelação.

Lucas
Calma  cara!Agente  ta  bem,  um  monte  de  gente  morreu,  mas 
agente ta bem.

Miguel
      Tamo contigo ate o fim, morreríamos por você.



Maria
Vivemos juntos...Morremos juntos...

Todos
                    Amigos para sempre!

Miguel
                   Esse é o nosso lema.

Paulo
Nem um exercito de mais de sessenta homens foram capazes de 
matar  o  Pé  De  Pano  leva  a  mal  não,  mas  nenhum  de  nós 
conseguiria.

Lucas
                        É verdade!

Maria
Chega de falar do Pé De pano, e me responda a pergunta de um 
milhão de reais, o que vocês vão esta fazendo daqui a dez 
anos?

Lucas
                  Essa pergunta de novo?

Maria
        Da ultima vez quem perguntou foi o Miguel.

Miguel(Lembrando)
               É fui eu mesmo, Bons tempos.

Maria
É!
Paulo

                        Bons Mesmo!

Maria
         Mais e ai o que vocês vão esta fazendo?

Lucas
Provavelmente estarei administrando alguma empresa, talvez a 
que eu estou trabalhando.

Maria
        Vou esta estrelando os filmes do Miguel.

Paulo



Acho que daqui a dez anos eu vou esta dentro de um caixão, 
pelo menos meus ossos.

Miguel
Depois  de  um  ano  eles  retiram  os  ossos  e  entregam  pra 
família.

Paulo
                    Obrigado por contar.

Lucas
    Você não vai está morto, você ainda vai viver muito.

Miguel
Lembra o que você me disse? Os bons morrem primeiro, e você 
não é o bonzinho dos quatro...É o Lucas.

Lucas olha pra Miguel.

Lucas
             Vai rogar praga pra outro cara.

Maria começa a rir.

Maria
  Vou sentir falta de vocês, nesses 24 dias que ficarei fora.

Lucas
    Quando você voltar vamos esta aqui esperando por você.

EFEITO: Passagem De Tempo

Eles já estão se preparando para ir embora.
Paulo

Por que agente vem pra cá, podíamos fazer isso em qualquer 
lugar.

Lucas
          Mais ai estaria quebrando a tradição.

Miguel retira uma câmera digital do bolso da calça e coloca 
em cima de alguns tijolos.

Miguel
            Se preparem hora de tirar a foto.



Paulo,  Lucas  e  Maria  parar  numa  pose,  Miguel  programa  a 
maquina fotográfica e correr, eles ficam parados sorrindo, 
com exceção de Paulo que está cabisbaixo.

EFEITO: A Imagem congela.

Alguns anos antes

EXT.Praia-Dia

Eles estão com 11 anos, exceto Miguel que esta com 10.

Miguel
          Se minha mãe descobrir eu to ferrado.

Paulo
                    Não só você irmão.

Lucas
                    Vamos aproveitar!

Maria
       O ultimo a chegar no mar é mulher do padre.

Maria corre na frente deles, mas tropeça na areia e eles 
chegam primeiro.

Miguel
             Mulher do padre! Mulher do padre!

Maria entra na água.

Maria
Para!
Paulo

                     Mulher do padre!

Lucas
                       Chega gente!

Paulo
                 Mais foi ela que falou.

Maria
       Eu sei! Mas pensei que chegaria em primeiro.

Lucas



                 Essa água ta muito fria.

Paulo
                       Eu não acho!

Eles ficam brincando de jogar água uns nos outros.

EFEITO: Passagem De Tempo

Eles estão se preparando para ir embora quando Maria pisa em 
alguma coisa.

Maria
                      Meu pé! Meu pé!

Miguel
                         Quebrou?

Maria
                      Acho que não!

Paulo
              Agente precisa ir, já ta tarde.

Lucas
        Se segura em mim, vou te levar nas costas.

EXT.Calçadão-Dia

Lucas esta carregando Maria, Paulo e Miguel estão mais a 
frente.

Miguel olha pra trás e sorri.

EXT.Ponto De ônibus-Dia

Eles estão esperando o ônibus, algumas pessoas passam e ficam 
olhando pra eles como se fossem pivetes.

Paulo
    Acho que esse pessoal ta achando que somos ladrões.

Lucas
                         Já notei!

Uma mulher passa olhando para eles, Miguel pula na frente 
dela e grita.



Miguel
                       Passa a grana!

Mulher#1
          Não me mate! Eu só estou com dez reais.

Miguel(Sorrindo)
          To brincando! Não quero seu dinheiro.

A mulher#1 vai embora irritada.

Lucas
Não faz isso Miguel! Se estivesse passando uma viatura da 
policia, agente podia ser presos.

Miguel
                   Como você é exagerado.

Paulo
Você é branco, agente não...Em cima de quem você acha que 
eles iam vir primeiro?

Miguel
                 Desculpa, não faço mais.

Lucas
                       È bom mesmo!

Maria
                      Olha o ônibus!

Eles fazem sinal o ônibus para e eles entram.

EXT.Em Frente à Casa De Maria-Dia

Miguel  e  Paulo  estão  esperando  por  Lucas  que  ainda  esta 
carregando Maria, eles chegam Lucas esta exausto, ele coloca 
Maria no chão que começa a andar normalmente.

Lucas
                Seu pé não tava machucado?

Maria
                          Heim?

Miguel e Paulo começam a rir.



Lucas
             Você tava me fazendo de idiota?

Maria
Não! Meu pé realmente estava machucado, mas dentro do ônibus 
ele melhorou.

Lucas
         Por que não me disse isso lá em baixo?

Maria
    E subir isso tudo? Preferi deixar pra contar agora.

Lucas
                 Ah eu vou te arrebentar!

Maria
                       É ruim heim!

Maria abre a porta e entra correndo.

Lucas
                  Te pego depois Maria!

Paulo
                          Lucas!

Lucas
Quê?

Paulo
             Pode me carregar ate a minha casa?

Lucas
Se algum dia eu carregar um homem no colo que não seja meu 
filho, pode me internar num manicômio.

Eles vão pras suas respectivas casas.

                      NOVEMBRO DE 2006

EXT.Associação de Moradores-Laje-Dia

Miguel corre ate a maquina fotográfica e vê se a foto ficou 
boa.



Lucas
E ai?

Miguel
                         Perfeita!

Miguel coloca a câmera no bolso.

Maria
          Mais uma foto pra ficar na minha estante.

Paulo
                       Vamos embora!

Lucas
                          Vamos!

Antes de ir embora eles se abraçam.

Maria
                       Eu amo vocês.

Lucas
                  Nós também amamos você.

Miguel
 Ate o ano que vem, neste mesmo terraço, nesta mesma hora.

Eles vão embora felizes menos Paulo.

Lucas
Agente não fazia idéia, mas aquela foi a ultima foto que 
tiramos juntos.

INT.Casa De Miguel-Quarto-Noite

Miguel esta imprimindo a foto que os quatro tiraram juntos, 
ele faz quatro copias.

Ele coloca as fotos dentro de porta-retratos, ao terminar ele 
sorri.

Miguel entrega as fotos para Lucas, Paulo e Maria.

INT.Casa De Lucas-Sala-Dia

Lucas coloca a foto ao lado das outras fotos e sai.



A câmera se move mostrando as outras fotos e para na ultima 
onde se contrastam os rostos felizes de Miguel, Lucas e Maria 
com o sorriso triste de Paulo.

FADE OUT:

O FIM

                   “A Um Passo De Deus”

FADE IN:
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INT.Casa De Julia-Quarto-Noite-08 De Novembro

Lucas e Julia estão deitados na cama.

Julia



Hoje eu consegui vender bem, acho que devo ter conseguido uns 
cem reais de comissão.

Lucas
                         Que bom!

Julia
È muito melhor que minha ex-vida de puta, tenho que fingir 
felicidade do mesmo jeito, mas é muito melhor.

Lucas
          Vou prestar vestibular no mês que vem?

Julia
                   Pra qual faculdade?

Lucas
Todas  as  publicas,  não  tenho  dinheiro  pra  pagar  uma 
particular, e as publicas ainda cobram taxas de inscrição.

Julia
      Numa particular seria muito mais fácil passar.

Lucas
E eu não sei? Mais eu ganho 450 reais por mês, tenho que 
ajudar em casa, não sobra muito.

Julia
Se eu estivesse na minha antiga profissão acho que daria pra 
te ajudar a pagar.

Lucas
                  Ainda bem que não esta!

Julia
Claro!

Lucas
   E eu não ia aceitar que você pagasse as coisas pra mim.

Julia
                        Por quê não?

Lucas
      Você tem uma filha, eu estaria tirando dela.

Julia o beija.



Julia
         Por que demorei tanto pra te encontrar?

Lucas
Um amigo me disse uma vez que tudo tem sua hora, acho que é 
verdade.

Julia
Acho que sim, ainda mais se levar em conta que eu não ia 
entrar naquela loja, e que eu não ia trabalhar naquele dia 
por  que  minha  filha  estava  com  febre,  mais  ai  minha  mãe 
chegou e ficou com ele, realmente tudo tem sua hora.

Lucas
                    Tua filha me odeia!

Julia
     Não é você que ela odeia, e sim meus namorados.

Lucas
                         Por quê?

Julia
             Alguns já me bateram e ela viu.

Lucas
                 Esse é um bom motivo.

Julia
         Eu gosto muito de você, acho que te amo.

Lucas
  Você precisa ter certeza, agente ta namorando serio.

Julia
                        Eu te amo!

Lucas
      Também te amo! Eu não acredito que eu disse isso.

Eles se beijam.

EXT.Casa De Pé De Pano-Terraço-Noite

Pé De Pano está acompanhado por Tagarela, quando Paulo entra.

Paulo



Oi!

Pé De pano
                   O que ta fazendo aqui?

Paulo
                 Eu não faço a menor idéia.

Pé De Pano
              Você ainda esta de férias cara.

Paulo
                  A minha mulher me disse!

Pé De pano
          Então volta pra casa pra ficar com ela.

Paulo
Eu já vou...E desculpa por não ter matado mais na invasão.

Pé De Pano
Você matou dois, não tem por que pedir desculpas...Eu sei que 
matar pode ser difícil, mas às vezes se faz necessário.

Paulo
                         Realmente!

Pé De pano
Como já te disse, na vida que nós levamos uma hora ou outra 
você é obrigado a atirar em alguém.

Paulo
         Vou pra casa ficar com a minha mulher.

Pé De Pano
                       Fique a vontade.

Paulo: Sai De cena

Tagarela
              Você ta ficando meio molenga cara.

Pé De Pano
                          Você acha?

Tagarela
Acho!



Pé De pano
                  Por que você acha isso?

Tagarela
Há alguns anos você estaria em guerra com os policiais que 
ocuparam o morro...

Pé De Pano
Pra que entrar em guerra eles vão sair daqui a alguns dias, 
não tem por que brigar com eles, e eu sou um sobrevivente e 
isso  é  uma  arte  sobreviver,  especialmente  pra  gente,  não 
preciso provar mais nada pra ninguém cara, há quanto tempo eu 
sou o dono desse morro? Quantas vezes bandidos rivais já 
tentaram invadir?

Tagarela
                           Varias!

Pé De Pano
                E como foi que eles acabaram?

Tagarela
                           Mortos!

Pé De Pano
  Então? Só por que sou bandido eu não preciso ser burro.

Tagarela
               Mais você nunca me deu férias.

Pé De Pano
                   Você nunca soube pedir.

Tagarela
                  Que tal umas férias heim?

Pé De Pano
      Você não pode tirar férias, é meu braço direito.

Tagarela
        Isso não impediu você de atirar no meu pé.

Pé De Pano
     Nessa época você ainda não era meu braço direito.

Tagarela Sorri



Tagarela
                          Verdade!

Pé De Pano
Provavelmente você vai ser meu substituto, e o Paulo seu 
braço direito.

Tagarela
                 Não confio e não gosto dele. 

Pé De Pano
Mais ele tem talento, e talento é mais importante do que 
rixas pessoais.

      CORTA PARA:

INT.Casa De Maria-Quarto-Noite-12 De Novembro

Maria esta arrumando uma mala, Miguel acaba de entrar.

Maria
Oi!

Miguel
Oi!

Ele a observa arrumar a mala por alguns instantes, como se 
estivesse buscando coragem pra falar.

Maria
                         Que foi?

Miguel
                           Nada!

Maria
                          Ta bom.

Ela continua a arrumar sua mala.

Miguel
Você...É...Não gostaria de dar uma volta depois de terminar 
de arrumar sua mala?

Maria
Poxa Miguel, eu adoraria mais estou muito ocupada, não se se 
você notou.



Miguel
                    É notei...E amanha?

Maria
...Amanha?  Bom  amanha...Eu  tenho  que  buscar  a  passagem  e 
tomar algumas vacinas, afinal vamos filmar na mata.

Miguel
È!

Maria
                        Desculpa ta.

Miguel
Que isso! Se amanha você conseguir um tempinho da um toque 
pro meu celular.

Maria
                       Pode deixar.

Miguel: Sai De Cena

Maria sorri.
 CORTA PARA:

INT.Casa De Paulo-Sala-Dia-13 De Novembro

Miguel e Paulo estão conversando.

Miguel
                 Acho que estou apaixonado.

Paulo
        Isso não é muito difícil de se descobrir.

Miguel
É  muito  estranho  cara...É  a  Maria,  aquela  garotinha  que 
brincava com agente.

Paulo
Ela cresceu cara, e ficou um mulherão, e ela gosta de você a 
um tempão, então para de frescura e vai falar com ela.

Miguel
É eu sei, ontem eu me lembrei de alguns momentos que ela 
demonstrou e eu me comportei feito um lesado.

Paulo



        Isso acontece, agora deixa de ser covarde.

Miguel
              Não sou covarde! Sou tímido!

Paulo
Você não foi tímido quando pediu dinheiro as pessoas pra 
fazer seu filme.

Miguel
                    Isso foi diferente.

Paulo
Não perca tempo, ela vai embora e só Deus sabe o que pode 
acontecer com ela nessa viajem, ela pode ser atacada por uma 
onça, um sapo venenoso encontrar a anaconda, o avião cair ou 
ate mesmo se encantar por um índio sarado.

Miguel
Você tem razão! Exceto pela parte do índio sarado, hoje em 
dia eles são tudo barrigudos e usam aqueles shorts ridículos.

Paulo
               Mais no resto eu estou certo.

      CORTA PARA:

INT.Casa De Pé De Pano-Quarto-Noite-15 De Novembro

Pé De pano está sentado na cama, Bruna esta dormindo, ele se 
levanta e veste uma camisa e uma calça e caminha para sair, 
Bruna acorda.

Bruna
                         Vai sair?

Pé De pano
Vou! Mas não precisa se preocupar...

Ele a beija

Pé De Pano(Cont`t)
              Qualquer coisa liga pro meu celular.

Bruna
  Ta!...Ate quando os policiais vão ficar aqui no morro?

Pé De Pano
                           Não sei!



Ele sai.

EXT.Morro-Noite

Pé De pano esta descendo o morro em direção a casa de Amanda, 
ele está acompanhado por dois bandidos armados com pistolas.

Ele chega em frente à casa dela e entra, os dois bandidos 
ficam na porta de guarda.

INT.Casa De Lucas-Sala-Noite

Lucas está sentado no sofá estudando, quando Marta entra.

Marta
        Vai dormir Lucas, você já ta ai a um tempão.

Lucas
            Preciso estudar se quiser passar.

Marta
Você  também  precisa  dormir  pra  ir  trabalha  amanha,  e  no 
momento é isso que você deve priorizar.

Lucas
Estou estudando pra ter uma vida melhor, quando eu era mais 
novo a senhora sempre dizia pra acredita nos meus sonhos, o 
que houve?

Marta
Você não é mais uma criança, É um adulto e não deve viver de 
sonhos,  eles  são  muito  fáceis  de  acreditar,  mas  muito 
difíceis de se alcançar.

Lucas
                    Já vou dormir mãe!

Marta
Tenho orgulho de você, sempre fazendo o que acha certo...

Lucas
                    Meu pai era assim?

Marta
Não!

Marta caminha para o quarto.



Marta: Sai De Cena

Lucas recosta no sofá e fica pensativo.

EXT.Casa-Terraço-Dia-21 De Novembro

Paulo observa os policiais, Tagarela esta ao seu lado.

Paulo
      Ate quando esses caras vão ficar aqui no morro?

Tagarela
Sei lá! Mas assim que eles saírem o chefe vai ir acertar as 
contas com o Santos, e descobrir quem é o x-9 daqui.

Paulo
 Ate onde eu sei ele já pode ter se mandado do morro dele.

Tagarela
É Ruim heim! Ele não tem aonde se esconder a não ser naquele 
morro, ele perdeu muita arma, e com certeza não eram todas 
dele...Os amigos dele também devem esta atrás dele.

Paulo engole seco as palavras de tagarela e volta a observar 
os Policiais.

EXT.Em Frente à Casa De Maria-Noite

Miguel e Maria estão sentados conversando.

Miguel
         Tenho uma coisa pra você levar na viajem.

Maria
                         O que é?

Miguel retira do bolso um aparelho de MP3 e entrega a ela.

Miguel
Baixei algumas musicas da internet, pra você ouvir na viajem 
e quando estiver de bobeira.

Maria
Obrigada! Mais onde você conseguiu dinheiro pra comprar o 
aparelho se você não trabalha há algum tempo?



Miguel
É que sobrou um dinheiro do filme...

Maria
               Você desviou verba do filme?

Miguel
Não! Mais sobrou um dinheiro e eu não sabia de quem era 
exatamente então não teve como devolver.

Maria
Sei!

Eles  ficam  se  olhando,  Miguel  parece  nervoso  como  se 
procurasse o que dizer.

Maria
              Você quer dizer alguma coisa?

Miguel
Não!

Maria
Não?

Miguel
               Era só isso mesmo...Tchau!

Miguel: Sai De Cena

Maria fica sem acreditar.

Maria
                        Que covarde!
Ela entra em casa.

CORTA PARA:

INT.Casa de Miguel-Quarto-Noite

Miguel esta diante do computador ouvindo musica enquanto olha 
algumas fotos dele, Maria, Lucas e Paulo, ele para numa foto 
de Maria quando ela tinha 15 anos e fica olhando de forma 
apaixonada.

INT.Casa De Maria-Sala-Dia-26 De Novembro

Maria esta se despedindo de Lucas, Paulo e Vitória.



Maria
           Vou sentir muito a falta de vocês.

Lucas
                        Também vou!

Paulo abraça Maria e fica abraçado com ela, causando surpresa 
em todos os presentes.

Paulo
Se por acaso eu não estiver mais aqui quando você voltar, 
saiba que você é como se fosse a minha irmã, e eu te amo... E 
ficaria muito feliz em esta no seu casamento com o Miguel...

Maria sorri.

Maria
                      Você vai esta!

Paulo
                       Acho que não!

Maria
                      Cadê o Miguel?

Lucas
                  Ele disse que não vem!

Maria fica desapontada.

Vitória
           Ele vai ta aqui quando você voltar.

Maria
É!

Maria abraça Lucas, depois Vitória.
      CORTA PARA:

INT.Aeroporto-Saguão-Dia

Maria entra no saguão ela esta ouvindo musica no MP3, Ela 
olha ao redor e se da conta que não sabe pra onde ir.

Maria
Droga!



Miguel para ao lado dele e aponta para onde ela deve ir.

Miguel
                          É ali!

Maria fica feliz e surpresa ao vê-lo.

Maria
       Pensei que eu ia embora sem me despedir de você.

Miguel
Nunca!

Maria o abraça ele também a abraça.

Miguel
                 Preciso te falar uma coisa.

Maria
           Você não vai pedir pra eu ficar vai?

Miguel
          Não!...Mas se eu pedisse você ficaria?

Maria
                     Pior que ficaria.

Miguel sorri.

Miguel
                           Serio?

Maria
Serio!

Miguel
Essa  pode  ate  não  ser  a  melhor  hora  pra  dizer...Mais  eu 
preciso...Eu te amo! E não é da forma que o Lucas e o Paulo 
te ama...Mas da forma que um homem ama uma mulher.

Maria(sorrindo)
                 O Paulo já tinha me dito.

Miguel
                      E você? Me ama?



Maria
                      Há muito tempo!

Miguel
                      Que maravilha!

Maria
Eu sei!

Eles ficam se olhando.

Miguel
                         E agora?

Ela o abraça e depois lhe da um beijo na boca.

Maria
Agora?  Você  me  espera  voltar...Ai  agente  fica  junto,  pra 
sempre ou enquanto durar.

Miguel
                      Eu vou esperar.

Maria(Feliz)
                 Eu sei que vai...Vou indo.

Ela  vai  se  afastando,  ele  a  observa  ir  com  um  olhar 
apaixonado.

Miguel
            Eu te amo! E vou esperar por você!

Maria sorri e acena dando tchau.
INT.Paiol De Armas-Noite-28 De Novembro

Paulo está acompanhado por Pé De Pano.

Paulo
                          Diz ai! 

Pé De pano coloca sua mão direita no ombro de Paulo, que fica 
apreensivo.

Pé De Pano
                  O que houve parece tenso.



Paulo
                       Impressão sua.

Pé De Pano
               Sabe por que eu te chamei aqui?

Paulo
Não!

Pé De Pano
  Preciso que você vá pra São Paulo, negociar umas paradas.

Paulo
              Não é sempre você que faz isso?

Pé De Pano
Dessa vez será você, mas não precisa ficar preocupado, eles 
estão mais interessados do que eu.

Paulo
                E quando eu tenho que ir?

Pé De Pano
Hoje! Pode levar a patroas se quiser, mas não a leve quando 
for negociar com eles.

Paulo
                         Tudo bem!

Pé De Pano
Por que está tão preocupado? Vai está mais seguro lá do que 
aqui.

Paulo esta suando.
Paulo

                         Ta bom!

Lucas(V.O.)
A única coisa que passava pela cabeça do Paulo nesse momento 
era que o Julio já sabia de tudo, e que armou essa pra matar 
não só ele, mas também a Vitória.

Paulo sai.

INT.Casa De Paulo-Sala-Noite

Paulo está sentado ao lado de Vitória.



Paulo
                      Eu preciso ir!

Vitória
               O que ta acontecendo Paulo?

Paulo
Se eu não voltar em dois dias, eu quero que você saia daqui, 
não importa pra onde você vá...E não abre a porta pra ninguém 
que não seja eu o Lucas ou o Miguel.

Vitória
              Você ta me deixando preocupada.

Paulo
                Só faz o que eu to pedindo.

Vitória 
Ta!

 CORTA PARA:

INT.Paiol De Armas-Dia-29 De Novembro

Pé De Pano esta conversando com um policial.

Policial
                 Amanha agente ta saindo fora.

Pé De Pano
                       Já tava na hora!

Policial
                   Dependendo agente volta.

Pé De Pano
                          Não pra cá!

Policial
               Você vai atrás do Santos não vai?

Pé De Pano
                          Com certeza!

Policial
   Um bandido a menos, mas vê se não mata nenhum riquinho.

Pé De Pano



                 Sou mais cuidadoso que ele.

Policial
                        Bom pra você!

Pé De Pano da uma nota de cem reais para o policial.

Pé De Pano
         Pra você comprar um presente pra sua mulher.

Policial
                         Valeu cara.

 CORTA PARA:

EXT.Floresta Amazônica-Noite

Maria esta vestida com uma ridícula roupa de amazona, a uma 
garota ao seu lado com a mesma roupa.

Garota
                     Gostou do figurino?

Maria
       Estamos parecendo uma versão mais pobre da Xena.

Garota
       Pensei que esse filme fosse uma super produção.

Maria
          Eles estão pagando bem é isso que importa.

Garota
                 Estou recebendo em Euro.

Maria
                      Você mora aonde?

Garota
                     São Paulo e Você?

Maria
                    Cidade maravilhosa.

Garota
                 Também mora em São Paulo?

Maria



            Claro que não! Moro no Rio De Janeiro.

Garota
                      Só tava zoando.

Maria
         Vamos, eles já devem está prontos pra filmar.

Elas caminham em direção a equipe de filmagem.
CORTA PARA:

EXT.Morro-Dia-30 De Novembro

OS policiais estão desocupando o morro, somente uma viatura 
permanece na entrada do morro.

INT.Boca De Fumo-Dia

Pé De Pano está sentado contando dinheiro, quando Tagarela 
entra.

Tagarela
              OS policiais estão indo embora!

Pé De Pano
                  Ótimo! Reúna os homens.

Tagarela
Já é!

INT.Casa De Paulo-Sala-Dia

Miguel e Vitória estão conversando.

Vitória
Ele ligou e disse que volta hoje a noite...Ele tem andado 
muito estranho.

Miguel
Ele ta preocupado com alguma coisa, ele sempre foi assim pode 
esta  desesperado  que  tenta  fazer  parecer  que  não  é  nada 
serio, mas acaba deixando as pessoas que estão ao redor dele 
preocupadas.

Vitória
                         Exatamente.



Miguel
       Esquenta não, daqui a pouco ele volta ao normal.

Vitória
            Mudando de assunto, a Maria ligou?

Miguel
Não! Tentei ligar pro celular dela, mas pelo visto lá não tem 
sinal.

Vitória
   Acho que vocês formam o casalzinho mais fofo que eu já vi.

Miguel
          Tecnicamente, ainda não somos um casal.

Vitória
                        Mais vão ser!

Miguel
É!

INT.Hotel-Quarto-Dia

Maria esta acompanhada pela Garota, Maria esta ouvindo musica 
no MP3.

Garota
                        Veio preparada!

Maria(Sorrindo)
          Um amigo me deu, antes de eu vir pra cá.

Garota
Amigo? Pelo seu sorriso ele é muito mais do que um amigo, não 
é não?

Maria
   É! Ele é o amor da minha vida, o único cara que eu amei.

Garota
                         Ele sabe?

Maria
                Sabe! E ele também me ama.



Garota
                    Ah que bonitinho.

Maria
             Agente se conhece desde pequeno.

Garota
         Espero um dia amar alguém desse jeito.

Maria
    É a melhor coisa do mundo, amar e ser correspondida.

Garota
        Eu to indo comer alguma coisa, você vem?

Maria
                      Daqui a pouco.

Garota: Sai De Cena

Maria recosta na cama e continua a ouvir musica.

EXT.Morro-Dia

Pé  De  Pano  esta  descendo  o  morro  acompanhado  por  outros 
bandidos, Tagarela esta ao lado dele.

Pé De Pano
          O Paulo disse que tudo correu bem por lá.

Tagarela
            Estou preocupado é com outra coisa.

Pé De Pano
                          Com o quê?

Tagarela
Estamos indo atacar em plena luz do dia, e se a policia nos 
ver talvez nem cheguemos lá.

Pé De Pano
Nem a policia nem o Santos conta com um ataque em plena luz 
do dia, temos o elemento surpresa.

Tagarela
                Espero que você esteja certo.



Pé De Pano
                          Eu estou!

MONTAGEM:

A) Pé De Pano e seus homens estão invadindo o Morro.
B) Esta havendo uma troca de tiros.
C) Pé De Pano esta batendo em um garoto.
D) Pé De Pano arromba uma porta e encontra Santos.

INT.Casa DE Jonas “Santos”-Sala-Dia-Fim De Tarde

Dois bandidos estão segurando Jonas, Pé De Pano esta diante 
dele.

Pé De Pano
O que você tem na cabeça cara? Você achou mesmo que podia me 
vencer?

Santos
                        Sim! Pensei!

Pé De Pano
Coitado! Precisa de muito mais do que sessenta homens pra me 
vencer...  Agora  me  diga,  quem  dos  meus  homens  é  seu 
informante.

Santos
               Não tenho informante nenhum!

Pé De Pano
Não?

Santos
Não!

Pé De pano
                          Ta legal!

Pé De Pano atira na perna esquerda de Santos, que grita de 
dor.

Santos
           Desgraçado! Eu vou acabar com você!

Pé De Pano



Não vai não! Vou perguntar pela ultima vez quem é o seu 
informante?

Santos abaixa a cabeça e permanece em silencio.

Pé De Pano
                          Muito bem!

Pé De Pano aponta sua pistola para a cabeça de santos, e vai 
disparar quando Tagarela entra com um porta-retrato na mão.

Tagarela
Chefe!

Pé De Pano
Quê?

Tagarela
                       Olha essa foto.

Pé De Pano
                Estou meio ocupado no momento!

Tagarela
              Você vai querer ver pode acreditar.

Pé De Pano pega o porta-retratos e se surpreende ao ver Paulo 
na foto ao lado de Miguel.

Pé De Pano
                        Não é possível!

Tagarela
                          Eu avisei!

Pé De Pano
                         Cala a boca!

Pé De Pano mostra a foto para Santos e aponta para Paulo.

Pé De Pano
            Esse é o cara? Esse é seu informante?

Santos olha para a foto.

Lucas(V.O.)



Toda  a  vida  dele  passou  diante  dos  seus  olhos  nesse 
momento...E ele percebeu que nunca tinha feito algo de bom, e 
escolheu uma péssima hora pra começar.

Pé De Pano
                          Responde!

Santos
Não seu otário! E o outro...E você nem notou que ele estava 
de olho em vocês.

Pé De Pano atira em Santos, e amostra a foto para os outros.

Pé De Pano
                Alguém sabe quem é esse cara?

A foto vai passando de Mão em mão, ate que um dos bandidos 
reconhece Miguel.

Bandido#1
Eu sei quem é, ele mora lá no morro é o cara que estava 
pedindo dinheiro pra fazer um filme.

Pé De Pano
               Já sabem o que tem que fazer.

Tagarela
O  Paulo  é  amigo  desse  cara,  vai  ver  ele  também  esta 
envolvido.

Pé De Pano
Uma coisa de cada vez tagarela! E eu não acho que o Paulo 
seja um traído.

Tagarela
                        Mas eu acho!

Pé De Pano
                   Eu sou o chefe não você!

Tagarela
               Desculpa foi só um comentário.

 Pé De Pano
        Vamos! Quero passar esse desgraçado ainda hoje.

Tagarela
Já é!



     CORTA PARA:

INT.Ônibus-Noite

Paulo esta dentro do ônibus, ele esta se aproximando do ponto 
e levanta.

INT.Casa De Miguel-Sala-Noite

Miguel está assistindo TV com seus pais.

Miguel
            Agente precisa de outra Televisão.

Mario
 Se você quer outra televisão trabalhe pra conseguir outra.

Hilda
Mario!

A  conversa  é  interrompida  pela  invasão  de  dois  bandidos 
armados, Mario se levanta e vai a direção deles.

Mario
            O que vocês pensam que estão fazendo?

Um dos bandidos bate em Mario que cai no chão.

Hilda
                    O que vocês querem?

Bandido#3(Apontando Para Miguel)
                    A parada é com ele.

Miguel(Surpreso)
                           Comigo?

Bandido#3
                O chefe quer falar com você.

Miguel
                  O que ele quer comigo?

Bandido#3
                  Ele mesmo vai te dizer.

Eles seguram Miguel e o arrastam para fora.



Hilda
                          Miguel!

     Corta Para:

EXT.Morro-Noite

Paulo esta subindo o morro e encontra com um bandido.

Bandido#2
                          Ai Paulo!

Paulo
Fala!

Bandido#2
                      Já esta sabendo?

Paulo
                  To chegando agora cara!

Bandido#2
   Já descobrimos quem passava informações para O Santos.

Paulo
O que?

Bandido#2
                Agente foi lá, e ele contou.

Paulo(Preocupado)
                          E quem é?

Bandido#2
                      Aquele seu amigo.

Paulo parece incrédulo.
Paulo

                        Qual amigo?

Bandido#2
                  Aquele que fez um filme.

Paulo
                        E cadê ele?

Bandido#2
           Foram pegar ele pra levar pro chefe.



Paulo
Merda!

Paulo corre desesperado em direção a casa de Miguel.

Bandido#2
                         Qual é cara!

INT.Casa De Lucas-Cozinha-Noite

Lucas esta tomando remédio para dor de cabeça, marta entra na 
cozinha.

Marta
                    Trabalhou muito?

Lucas
Sim!

Marta
                       Você ta bem?

Lucas
Estou me sentindo estranho, uma coisa no estomago mais não é 
dor, a dor ta na cabeça.

Marta
                  Vai deitar talvez passe.

Lucas
                       Ainda ta cedo.

Marta
           Pra um trabalhador que acorda cedo, não.

Lucas
  Vou deitar! Mais não vou dormir, qualquer coisa me chama.

Marta
Ta!

INT.Casa De Miguel-Sala-Noite

Mario está se preparando para sair, ele esta com um revolver.

Hilda



Mario...

Mario
          Calma deve ter sido um mal entendido.

Hilda
                          Cuidado!

Paulo: Entra Em Cena

Ele esta ofegante.

Paulo
                Me diz que o Miguel ta aqui!

Hilda
          Levaram ele Paulo! Por que levaram ele?

Paulo
                        Eu vou lá!

Mario
                       Vou com você!

Paulo
     Não! O senhor fica, você não vai ajudar em nada.

Paulo sai correndo.

PAULO: Sai De Cena

Hilda
               Eu quero meu filho de volta.

Mario
                        Eu também!
EXT.Alto Do Morro-Noite

Miguel esta sendo trazido pelos bandidos.

Miguel
                      Eu não fiz nada!

Bandido#3
                 Não sou eu que julgo isso.



Miguel chega num ponto onde tem vários bandidos armados, Pé 
De Pano também esta presente, eles fazem Miguel se ajoelhar 
diante de Pé De Pano.

Miguel
                   O que foi que eu fiz?

Pé De pano
Você ainda pergunta? Você vendeu informações para meu maior 
inimigo,  que  tentou  invadir  e  matou  um  monte  de  pessoas 
inocente...

Miguel(Cortando)
                       Eu não fiz isso!

Pé  De  Pano  acerta  um  soco  na  cara  de  Miguel,  que  cospe 
sangue.

Pé De Pano
                       Não me interrompa!

Miguel faz que sim com a cabeça.

Pé De Pano
Ele mesmo confessou, e você esta me dizendo que não foi você, 
então me diga quem foi?

Miguel
 ...Eu não sei! Mais não fui eu, nunca faria algo assim.

Pé De Pano aponta a arma para cabeça de Miguel, que esta de 
cabeça baixa.

Pé De Pano
Sua  ultima  chance  garoto...Se  não  foi  você,  diz  quem 
foi...Foi o Paulo?

Miguel relembra de vários momentos da sua vida, nas quais ele 
está acompanhado por seus amigos, desde de criança a ultima 
imagem que ele vê é ele se despedindo de Mariano aeroporto.

Ele sorri timidamente e levanta a cabeça e olha fixamente 
para Pé De pano que pela primeira vez na vida sente um frio 
na espinha.

Miguel
Fui eu!



Pé De pano puxa o gatilho no exato momento que Paulo chega, 
Paulo se assusta com o disparo e vê o corpo sem vida de 
Miguel cair no chão, Paulo parece não acreditar ele caminha 
ate o corpo de Miguel e o toma em seus braços, lagrimas 
escorem  pelo  seu  rosto  enquanto  ele  acaricia  o  rosto  de 
Miguel.

INT.Casa De Lucas-Quarto-Noite

Ele esta sentado na cama como se soubesse o que acaba de 
ocorrer.

INT.Hotel-Quarto-Noite

Maria esta ouvindo musica quando uma lagrima desliza pelo seu 
rosto, ela mesma não entende o por que, mas sente uma enorme 
tristeza invadir seu corpo.

EXT.Morro-Noite

Paulo esta descendo carregando o corpo de Miguel nos braços, 
ele chega em frente a casa de Miguel onde Hilda e Mario estão 
na porta, eles se desesperam ao ver o corpo de Miguel.

Lucas chega e vê toda a cena ele se ajoelha ao lado do corpo 
e começa a chorar, Paulo começa a se afastar, Lucas olha para 
Paulo como se o estivesse culpando.

FADE OUT: 

O FIM

                     “A Um Passo De Deus” 

FADE IN:

                       DEZEMBRO DE 2006

INT.Casa De Paulo-Quarto-Noite-Madrugada-01° De Dezembro



Vitória  esta  dormindo  quando  Paulo  entra  apressado,  ela 
acorda assustada.

Vitória
                        O que houve?

Paulo
                   Arruma as suas coisas.

Vitória
                          Por que?

Paulo
                  Faz o que eu to falando.

Vitória
                         Mais Paulo.

Paulo
Cala a boca! O Miguel ta morto e eu tenho que dar o fora 
daqui.

Vitória
                       Você o matou?

Paulo esta jogando roupas dentro de uma bolsa.

Vitória
                        Você o matou?

Paulo
Claro que não! O pé De Pano matou...

Vitória
                    Por que ele fez isso?

Paulo
            Por minha culpa! Por minha culpa!

Vitória começa a guardar as roupas.

Vitória
  Você matou o Pé De Pano? Por isso que temos que ir embora.

Paulo



Não! Eu devia ter feito isso, mas não tive coragem...Mas não 
podia deixar que eles queimassem o corpo dele, anda logo, por 
favor.

Vitória
                      A Maria já sabe?

Paulo
             Não! Mais alguém vai avisar a ele.

Vitória começa a trocar de roupa.

Vitória(Chorando)
                          Meu Deus!

Paulo
                      Rápido por favor.

Vitória pega o bebê, Paulo pega um revolver no armário.

Vitória
                   A arma é necessária? 

Paulo
           Se agente não sair logo daqui vai ser!

Paulo coloca o revolver na cintura e pega as bolsas.

Paulo
        Pega o dinheiro que ta guardado na cozinha.

EXT.Morro-Noite-Madrugada

Paulo sai de casa olhando para todos os lados.

Paulo
                      Rápido Vitória!

Vitória
                         Já to indo.

Paulo
                Tenta não chamar a atenção.

Vitória
                      O que você fez?



INT.Boca De Fumo-Noite-madrugada

Pé De Pano esta fumando cigarro, quando Tagarela entra.

Pé De Pano
           Por que ainda não voltaram da fornalha?

Tagarela
                     Por que tão mortos!

Pé De Pano
Todos?

Tagarela
     Menos o Paulo, ele matou os outros e levou o corpo.

Pé De Pano
A minha natureza calma esta sendo testada ao extremo essa 
noite.

Tagarela
                        O que eu faço?

Pé De Pano
           O que você acha? Traga o Paulo aqui!

Tagarela
                          E o corpo?

Pé De Pano
Uma coisa de cada vez! Alias que se daneo corpo, vai buscar o 
Paulo.

Tagarela
Já é!

Pé De pano volta a fumar.

INT.Casa De Paulo-Sala-Noite-Madrugada

Tagarela e outros dois bandidos arrombam a porta, e começam a 
procurar pela casa.

Bandido
                       Ele não ta aqui.

Tagarela pega o Radio.



Tagarela
              A todos que estiverem na escuta.

EXT.Morro-Parte Baixa-Noite-Madrugada

Paulo e Vitória estão prestes a sair do morro, O bandido#2 
esta um pouco mais a frente com um radio transmissor na mão.

Paulo(Para Vitória)
          Não importa o que aconteça siga em frente.

Tagarela(V.O.)
Repito a todos que estiverem na escuta, se virem o Paulo não 
o deixe passar.

Bandido#2
          Paulo! O Tagarela quer falar com você.

Paulo
             Ta! Vai indo amor eu te alcanço.

Vitória
Paulo?

Paulo
                        Vai vitória!

Vitória começa a caminhar e fica olhando para trás, Paulo 
fica olhando Vitória depois olha para o Bandido#2 que esta 
com sua arma na mão.

Bandido#2
                          Anda cara!

Paulo
                        Desculpa cara!

Paulo saca seu revolver e atira no Bandido#2, as pessoas ao 
redor se desesperam e saem correndo, Vitória começa a correr 
e Paulo vai logo atrás.

INT.ônibus-Noite-madrugada

O ônibus esta passando em frente o ponto de ônibus próximo a 
entrada do morro na hora que Paulo e Vitória estão chegando 
ao ponto eles fazem sinal e sobem no ônibus.



Paulo paga as passagens e senta ao lado de Vitória.

Vitória
            Não era assim que eu esperava viver.

Paulo
                        Me perdoa.

Vitória
                 Pra onde esse ônibus vai?

Paulo
Não sei! Eu não olhei...Mas não se preocupa tudo vai ficar 
bem.

           CORTA PARA:

INT.Capela-Dia-02 De Dezembro

O  Corpo  de  Miguel  esta  sendo  velado,  os  pais  dele  estão 
desolados, Lucas está sentado num banco ao lado de sua mãe.

Marta
                        Seja forte.

Lucas
          Não é justo...Não era pra ter sido ele.

Marta
                   O Mundo não é justo.

Lucas
Meu Deus! Eu nem consegui falar com a Maria, ela nem faz 
idéia do que aconteceu.

Marta
Ela vai precisar muito de você, o Paulo ligou pra você eu 
falei onde ia ser o enterro.

Lucas
                   Não devia ter dito!

Marta
                  Mais vocês são amigos.

Lucas
Amigos?...Não mais.



Lucas se levanta e caminha ate o caixão, ele fica olhando 
Miguel e ajeita o cabelo dele.

Lucas
                  Vai em paz meu irmão!

 CORTA PARA:

EXT.Cemitério-Dia

O Corpo De Miguel esta sendo enterrado, Hilda esta sendo 
amparada por Mario que também esta chorando.

Lucas vê que Paulo esta observando o enterro a distancia, ele 
caminha na direção dele.

Paulo
Lucas!

Lucas acerta um soco na cara de Paulo, que cai no chão Lucas 
continua a bater.

Lucas
         Você não deveria está aqui seu desgraçado!

Lucas para de bater.

Paulo
                 Ele também era meu amigo.

Lucas
Ele morreu por sua culpa! Você não tem o direito de esta 
aqui! Não tem o direito!

Paulo
         Queria que tivesse sido eu ao invés dele.

Lucas
   Mais não foi! Você ta aqui e ele dentro de um caixão.

Paulo
    Eu nem consegui dormir, eu sei que a culpa foi minha.

Lucas
Ate agora não consegui falar com a Maria, ela ta esperando 
encontrar ele vivo, e vai encontrar só uma lapide com o nome 
dele.

Paulo



Eu  queria  poder  fazer  alguma  coisa...Mas  não  posso! 
Infelizmente não posso.

Lucas
Você pode fazer uma coisa Paulo, sumir e nunca mais aparecer! 
Esquece que um dia fomos amigos.

Paulo
Você sempre me disse que era meu irmão, e foi assim que 
crescemos!

Lucas
O sangue que corre no meu corpo não é o mesmo que corre no 
seu, eu te considerava meu irmão, assim como considero a 
Maria e o Miguel que Deus o tenha, irmãos não matam irmãos, e 
foi o que você fez, ele morreu por sua culpa, pode não ter 
sido você a puxar o gatilho, mas foi como se fosse, esquece 
que um dia te chamei de meu irmão.

Lucas da as costas para Paulo e volta para perto dos outros, 
Paulo observa ele se afastar.

Paulo(Grita)
               Diz pra Maria que eu sinto Muito.

Lucas não da mínima e continua a andar.
      CORTA PARA:

INT.Casa De Lucas-Banheiro-Noite-03 DE Dezembro

Lucas esta debaixo do chuveiro a água cair no seu rosto.

Marta bate na porta.

Marta(O.S.)
                       Lucas você ta bem?

Lucas fica em silencio enquanto Marta espera uma resposta.

Marta(O.S.)
Lucas você...

Lucas
                  Eu to bem! Já vou sair.

Marta(O.S.)



É que você ta ai há tanto tempo...

Lucas
                 Não se preocupe...To bem!

Ele desliga o chuveiro e se olha no espelho e observa sua 
aparência triste.

INT.Casa De Lucas-Sala-Noite-Madrugada

Lucas está sentado no sofá acordado e com um olhar perdido 
ele esta com uma foto de Miguel na mão, mas não esta olhando 
para a foto.

INT.Shopping-Praça De Alimentação-Dia-04 De Dezembro

Lucas está acompanhado por Julia que tenta anima-lo.

Julia
                     Come alguma coisa.

Lucas
Não quero Julia...Tudo que eu queria é voltar no tempo e 
evitar que isso tivesse acontecido.

Julia
Você não pode fazer isso, coisas assim acontecem todos os 
dias, não podemos fazer nada a não ser aceitar, ou terminar 
dentro de um caixão também.

Lucas
Coisas assim não podem ser consideradas normais, ele não pode 
decidir quem vive e quem morre, matando inocentes.

Julia
Eu sinto muito pelo seu amigo, mas não adianta ficar assim, 
não importa o que você faça, nada vai mudar! Um dia esse cara 
vai morrer, e você vai se sentir melhor.

Lucas
         Não estou disposto a esperar por esse dia.

Julia
                 Não faça nenhuma besteira.

Lucas
     Não vou fazer nenhuma besteira, eu vou matar ele.



Julia
 Você ta louco? Você não pode fazer isso, ele vai te matar.

Lucas
Não tenho planos de viver pra sempre mesmo, os bons morrem 
primeiro! Então é provável que eu não tenha muito tempo de 
vida mesmo.

Julia
    Isso é só uma frase! Não quer dizer que seja verdade.

Lucas
Eu preciso fazer alguma coisa, eu não vou poder colocar minha 
cabeça no travesseiro e dormir tranqüilo, eu passe a noite em 
claro preocupado que invadissem minha casa pra matar a minha 
mãe.

Julia
      Mais sua mãe não tem envolvimento com o trafico.

Lucas
        Nem o Miguel...E olha onde ele esta agora.

Julia
Você vai prestar vestibular, tem uma vida linda pela frente, 
eu te amo...Não quero perder você.

Lucas
                    Eu...Eu preciso ir.

Lucas se levanta para ir embora.

Julia
        Me prometa que você não vai tentar mata-lo.

Lucas
       ...Desculpa, mas não posso te prometer isso!

 CORTA PARA:
INT.Casa De Miguel-Sala-Dia-Fim De Tarde-05 De Dezembro

A varias caixas na sala, Hilda esta guardando mais objetos 
dentro de uma caixa quando alguém bate na porta, ela caminha 
ate a porta ao abrir ele se depara com Lucas.

Lucas
Oi!



Hilda
                      Oi Lucas! Entra.

Lucas repara nas caixas.

Lucas
                     Vocês vão embora?

Hilda
Não tem mais como morar nessa casa, ou nesse lugar...Deveria 
ter ido embora daqui a muito tempo, mas o Mario dizia que 
aqui é mais barato.

Lucas
Desculpa não saber o que dizer, pra senhora se sentir melhor.

Hilda
Não a nada que você possa dizer Lucas, ele gostava muito de 
você, de todos vocês.

Lucas
        Ele nunca escondeu isso, nem tentou disfarça.

Hilda
                  Essa vida não é justa.

Lucas
Eu sei!

Um silencio fúnebre toma conta do ambiente, eles não trocam 
olhares, mas o silencio é quebrado pelo toque de um celular.

Hilda
                   É o celular do Miguel!

Ela pega o celular e olha pra ver quem esta ligando.

Hilda
                         É a Maria!

Lucas
...Deixa que eu falo com ela!

Hilda
                        Tem certeza?



Lucas
Tenho!

Lucas pega o celular e atende.

INT.Hotel-Quarto-Dia-Fim De Tarde

Maria  esta  ouvindo  o  que  Lucas  tem  pra  dizer  lagrimas 
escorrem pelo seu rosto.

Maria
                      Eu vou voltar!

Lucas(V.O.)
                 Ele já foi enterrado Maria!

Maria  começa  a  chorar  de  forma  compulsiva,  ela  tenta  se 
controlar mais não consegue.

INT.Casa De Miguel-Sala-Dia-Fim De Tarde

Lucas desliga o celular.

Hilda
                        Ela ta bem?

Lucas
Não!

Hilda
                          E você?

Lucas
                      Talvez um dia.

Hilda
 Espero um dia conseguir, por que agora ta sendo impossível.

Lucas
                        Sei como é.

Hilda
Vou te passar o endereço de onde estamos indo morar, caso 
você queira fazer uma visita.

Lucas
                Se eu estiver vivo eu irei.



Hilda
                  Por que não estaria?

Lucas
As vezes acontece...

Hilda
Que Deus livre sua mãe dessa dor, eu acho que não existe dor 
pior do que a de uma mãe que enterra seu filho.

Lucas
Talvez ela tenha que fazer isso em breve, mas eu prometo vou 
levar alguém comigo.

Hilda
                Não faça nenhuma loucura.

Lucas
              Pode deixar, não vou fazer.

Ela o abraça com carinho.

Hilda
   Que deus te abençoe...Já que ele não abençoou meu filho.

Lucas
                      Agente se vê!

Hilda
Sim!

Lucas
Tchau!

Hilda
Tchau!

Lucas sai da casa.

Lucas: Sai De cena

Hilda  respira  fundo  buscando  forças  e  torna  a  guardar  a 
mudança.

      CORTA PARA:

EXT.Cemitério-Dia-07 De Dezembro



Maria esta chorando sobre o tumulo de Miguel, suas malas 
estão ao seu lado, Lucas esta um pouco atrás dela observando 
a cena, sua tristeza é evidente, mas ela não chora.

Maria
                         Por quê?

Lucas
  O Pé de pano achou que ele fosse o informante do santos.

Maria
                     Mas era o Paulo.

Lucas
       Por algum motivo ele achou que fosse o Miguel.

Maria
                     Isso não é justo.

Lucas
                          Eu sei!

Maria
Agente ia ficar junto, ele disse que ia me esperar, mas no 
fundo ele não queria que eu fosse...

Lucas
                           Maria.

Maria
Talvez se eu tivesse ficado, eu estaria com ele...Talvez em 
outro lugar, ai não teriam achado ninguém...Por que ele não 
falou que foi o Paulo.

Lucas
                  Ele nunca faria isso!

Maria
       Eu sei! Mas é o que ele deveria ter feito.

Lucas
Vamos!

Maria
                     Quero ficar aqui.



Lucas
   Fique o tempo que precisar, sabe onde me encontrar.

CORTA PARA:

INT.Igreja-Dia fim de tarde

Lucas está ajoelhado rezando.

Lucas
Daí me força, para que eu possa fazer o que eu devo fazer, e 
me perdoe...Mas não tenho outra opção.

Ele se levanta.

EXT.Casa de Pé De Pano-Terraço-Noite

Pé De Pano esta olhando a paisagem, seu olhar se perde, Bruna 
entra e o surpreende.

Bruna
                      Olhando a vista?

Pé De Pano
Tava lembrando da ultima vez que eu vi o mar, tinha doze 
anos.

Bruna
               Por que não vamos a praia?

Pé De Pano
Por que sou um homem procurado, esse morro é meu reino...E 
minha prisão.

Bruna
                      Vai sair hoje?

Ele faz que sim com a cabeça, e se afasta dela.

INT.Casa De Lucas-Sala-Noite

Lucas esta se preparando para sair, quando Marta entra em 
cena.

Marta
                      Aonde você vai.

Lucas



                   Resolver um problema.

Marta
           Não faz isso, aqui ele é intocável.

Lucas
Não! Hoje ele desce pra ver a amante dele, e só leva dois 
seguranças...Vou esperar o melhor momento e atacar, eles não 
esperam por isso.

Marta
Você ta louco! Você não é um soldado Lucas, é só um vendedor, 
você tem uma vida toda pela frente.

Lucas
O Miguel também tinha, e agora ta morto, a mãe dele esta 
arrasada, podia ter sido eu Mãe.

Marta
                       Mas não foi! 

Lucas
Mais se tivesse sido? Você não gostaria que alguém matasse 
quem me matou?

Marta ameaça responder mais desiste.

Lucas
                     Foi o que pensei.

Marta
Não quero passar pelo que ela ta passando Lucas, por mais que 
não pareça eu só quero o seu bem.

Lucas
Eu  sei!  Mais  eu  preciso  fazer  isso...Preciso  pelo  menos 
tentar...Eu vou voltar, eu prometo.

Lucas sai.
    CORTA PARA:

EXT.Em Frente à Casa De Amanda-Noite-Madrugada-08 De Dezembro

Dois bandidos conversam animadamente, está muito escuro.

Bandido#7
              Um dia eu vou mandar em tudo isso!



Bandido#8
Se esse dia chegar, eu vou esta voando no meu elefante cor de 
rosa.

Bandido#7
                 Espera pra tu ver comedia.

Bandido#8
                    Vou esperar mesmo.

Vemos  Lucas  surgir  ao  fundo,  ele  se  aproxima  sem  que  os 
bandidos percebam e acerta os bandidos com um cano de ferro, 
fazendo os dois caírem desmaiados.
Lucas para em frente à porta e respira fundo.

INT.Casa De Amanda-Quarto-Noite-Madrugada

Pé  De  Pano  está  deitado  na  cama  ao  lado  de  Amanda,  na 
cabeceira da cama tem uma arma.
De repente alguém arromba a porta do quarto, Lucas emerge e 
ates que Pé de pano possa pegar a arma, Lucas o atinge com um 
soco.

Amanda
                    Para com isso! Para!

Lucas continua a golpear Pé De Pano.

Amanda se veste e sai correndo.

Lucas pega a arma na cabeceira engatilha e aponta para o 
rosto ensangüentado de Pé De Pano.

Pé De Pano(Sorrindo)
                        Vai me matar?

A mão que Lucas usa pra segurar a arma esta tremendo.
Pé De Pano

O que vai fazer depois que atirar em mim? Vai atirar em todos 
os meus soldados.

Lucas
         Não estou vendo seus soldados aqui Julio.

Pé De Pano



Ela com certeza foi avisar a eles, pensou nisso? Nessa arma 
só tem oito balas e eles são muitos.

Lucas
                       Cala a boca!

Pé De Pano
Abaixa essa arma, que eu não te mato...Só vai levar uma surra 
tem minha palavra.

Lucas
                        Sem chance!

Lucas  parece  decidido  a  atirar  de  uma  vez,  um  disparo  é 
ouvido, Lucas é atingido de raspão no rosto, Lucas vira e 
atira contra o Bandido#7 que cai morto, Pé de Pano aproveita 
para tentar pegar a arma da mão de Lucas.

Pé De Pano
                           Desiste!

Lucas acerta uma cotovelada em Pé De Pano que fica com o 
nariz sangrando.

Pé De Pano
Então...Vai se tornar um assassino igual a mim, seu amigo 
mereceu morrer...

Lucas
Não! Não mereceu...Quem você procurava era o Paulo, o tempo 
todo lado e você nem percebeu.

Pé De Pano
     Ate os melhores erram, vamos atira...Você venceu!

Lucas aponta a arma para a cabeça de Pé De Pano, mas desiste 
de atira e passa pra trás dele e aponta a arma na altura do 
pescoço de Pé De Pano.

Lucas
                   Vamos dar uma volta!

EXT.Morro-Rua-Noite-Madrugada

Lucas sai de dentro da casa com Pé De Pano sobe sua mira, ao 
sair ele se depara com Tagarela e mais seis bandidos descendo 
o morro, eles se surpreendem ao ver à cena.



Tagarela
                         Era verdade!

Lucas
 Pra trás! Eu vou levar ele e nenhum de vocês vai me impedir.

Tagarela
   Não seja idiota, você não vai conseguir sair vivo daqui.

Lucas
            Sair vivo não esta nos meus planos.

Lucas continua a descer com Pé De Pano na mira.

Pé De Pano
              Não faça nenhuma bobagem Tagarela.

EXT.Entrada Do morro-Dia-Amanhecendo

Lucas esta se aproximando da viatura da Policia.

Pé De Pano
            Esse é seu brilhante plano? A policia?

Ao verem a cena os policias saem de dentro da viatura com 
suas armas em punho, e com os olhos estatelados.

Lucas
Esse é o Pé De Pano um dos...

Policial#1
    Nós sabemos quem ele é, mas por que você o trouxe aqui?

Lucas
                    Pra que prendam ele!

Policial#2
   Ta louco garoto, olha quem ta atrás de você, solta ele.

Lucas
                 Não! É seu dever prende-lo!

Policial#1
           Solta ele garoto, vai ser melhor assim.

Lucas pensa, repensa e solta Pé De Pano.



Pé De Pano
              Boa tentativa, eu admiro isso.

Pé De Pano caminha na direção de Tagarela, ao fundo vemos 
Lucas apontar a arma para Pé De Pano, Tagarela e os outros 
apontam suas armas na direção de Lucas.

Lucas
Julio!

Pé De Pano olha para Lucas que atira, Pé De Pano da alguns 
passos para trás e Lucas atira de novo e Pé De Pano cai, 
Lucas larga a arma no chão, Tagarela fica olhando atônito.

Bandido#3
                      O que agente faz?

Tagarela percebe que todos os bandidos estão olhando para ele 
esperando por ordens, então ele percebe que é o novo líder.

Tagarela
                        Vamos embora!

Tagarela começa a subir o morro e é acompanhado pelos outros.

Os policiais algemam Lucas, Marta desce desesperada.

Lucas
                       Eu to vivo mãe!

Os policias levam Lucas para Viatura.

Marta
                      Ele não fez nada!

Policial#2
Ele matou um homem, um bandido é verdade... mas mesmo assim é 
considerado crime, lamento.

Lucas olha pela janela para Marta que chora ao ver seu filho 
ser preso.

Efeito: Passagem De Tempo

Outras viaturas chegam e um rabecão começa a remover o Corpo 
de Pé De Pano, a Viatura que Lucas esta vai embora.



Miguel(V.O.)
Esse foi o fim de uma era! E o começo de outra! Todos eles 
vão seguir seus caminhos e aceitar seus destinos...Sem mim! E 
quem sabe se reencontrar...Só o tempo vai dizer, ate lá vou 
observar todos eles...

INT.Casa De Hilda-Sala-Dia-10 De Dezembro

Ela esta lendo um jornal que na primeira pagina noticia a 
morte de Pé De Pano, ela sorri numa mistura de felicidade e 
tristeza.

Miguel(V.O.)
No final das contas, não precisou de um exercito para matar o 
Pé De Pano, só foi preciso a determinação de um homem...

INT.Viatura-Dia-08 De Dezembro

Lucas esta com a cabeça encostada no vidro da janela, olhando 
a rua, ele está algemado.

Miguel(V.O.)
E é aqui! Que a historia recomeça! Onde um homem se torna uma 
lenda...

FADE OUT:

O FIM





 


