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FADE IN 

 

MONTAGEM – SONHO DE LEANDRO 

 

EXT. RUA DE SÃO PAULO/FRENTE DA AG BANCÁRIA – NOITE 

Um carro grande de vidros escuros para em frente a agencia. Dele 

sai um homem mascarado. Aciona um controle remoto. A agencia 

desaparece. O Homem entra rindo no carro. 

CORTA PARA 

 

EXT. RUA DE SÃO PAULO/ ALGUNS MINUTOS DEPOIS – NOITE 

A polícia persegue os assaltantes do banco. O policial põe o 

braço pra fora, aciona um controle. O carro do assaltante 

desaparece. Outro carro de assaltantes maior ainda vem atrás do 

carro de polícia. Um homem aciona um controle e o carro da 

polícia desaparece. 

 

INT. ARMAZEM ABANDONADO - NOITE 

Os bandidos tiram as máscaras. Começam a mexer em um equipamento 

parecido com um ar condicionado portátil. Aparece a Agencia 

Bancária dentro do armazém. Vários homens entram gritando na 

agencia bancária.  

HOMENS 

    Conseguimos!!! 

 

A Agencia some de novo levando vários bandidos juntos. 

 

FIM DA MONTAGEM – SONHO DE JOSÉ 

 

CORTA PARA 

 

INT. MANSÃO DE JOSÉ MARIA/QUARTO DIA 

 

JOSÉ acorda assustado 

 

TÍTULO 

“CINCO ANOS ATRÁS” 



 

 

INT. MANSÃO DE JOSÉ MARIA/SALA DE JANTAR – DIA 

José senta na sala de jantar. Vem Maria servir o café da manhã 

JOSE 

Bom dia Maria. Sabe onde estão meu pai e 

minha mãe? 

 

MARIA 

    Saíram 

 

JOSE 

    Foram aonde? 

 

MARIA 

    Não sei. Foram com seu carro 

 

JOSE 

    Meu carro? Por que? 

 

MARIA 

Não sei. Teu pai parece que está meio 

chateado com vc 

 

JOSE 

Já sei por causa do jet sky dele que 

desapareceu. Eu vou trazer de volta, eu só 

preciso... 

 

MARIA 

É bom vc trazer de volta mesmo. O Maurício 

disse a ele que vc vendeu o Jet ski dele. 

Ele ficou muito bravo 

 

JOSE 

Puta que pariu, o Maurício quer me ajudar 

mas acaba atrapalhando mais ainda 

 

MARIA 

    Vai passar o dia na garagem de novo? 

 

JOSE 

    Acho que sim 

 

 



INT. MANSÃO DE JOSE MARIA/ GARAGEM – DIA 

 

Na garagem uma parafernália de equipamentos. Uma bobina enorme 

está no centro da garagem. José começa a mexer nas coisas. Liga 

um computador e começa a digitar. 

 

INT. FABRICA – DIA 

TÍTULO 

“DIAS ATUAIS” 

 

Leandro está olhando pro seu carro chorando 

DANIEL 

Ei! O que vc tá fazendo aí? O que foi? Vc 

tá chorando! 

 

LEANDRO 

    Não é nada não 

 

DANIEL 

Eu sei que vc ama seu carro. Vc faria tudo 

por ele mas, não exagera é só um carro. 

 

LEANDRO 

    Não é só um carro.  

 

DANIEL 

Tudo bem cara eu respeito. Vc não pode me 

dizer isso agora. Tem a ver com sua... 

 

LEANDRO 

    Vamos pro telão vai! 

 

< Documentário sobre a  ascenção do PT ao poder em 2002 >      

< Tempo 3 minutos > 

 

 

INT. FABRICA – DIA 

 

DANIEL 

    O Jonas é bem esperto não? 

 

LEANDRO 

    Vc acha? 



 

 

 

 

DANIEL 

Claro ora! Já pensou quantas loterias ele 

vai ganhar. Ele saiu daqui com todos os 

números. Acho que eu vou fazer isso também 

 

LEANDRO 

E quem garante que vão sair os mesmos 

números? 

 

DANIEL 

O que, é possível que não saia os mesmos 

números? 

 

INT. LOTÉRICA – DIA 

 

JONAS se aproxima ansioso da lotérica. Está com um jogo da Mega 

Sena na mão. Pára em frente ao painel de resultados 

 

LEANDRO (V.O.) 

Ele criou uma nova linha histórica. É 

possível que tudo seja diferente. 

Inclusive o sorteio, os números 

 

JONAS olha o resultado e sua aposta 

 

CORTA PARA 

 

 

INT. FABRICA – DIA 

 

Daniel Liga o Telão. Na tela uma reportagem de uma manifestação 

“ FORA TEMER” 

 

DANIEL 

     ( com pressa) 

    Puta cara eu vou lá 

 

LEANDRO 

    Ei peraí onde ce vai cara? 

 

DANIEL 

Ah eu não posso perder esse momento 

histórico. Esse golpista vai se ferrar 

cara 



 

LEANDRO 

Melhor do que a Dilma. Por Que vc acha que 

tiraram ela? 

 

DANIEL 

Tiraram ela por que o congresso nacional é 

cheio de machistas e misóginos. Por isso. 

Eu vou sim cara! 

 

LEANDRO 

Vamos fazer o seguinte, eu sei como 

resolver isso 

 

DANIEL 

    Ah não. O que vc vai aprontar desta vez? 

 

Leandro vai pro Lap Top que é ligado ao telão. Leandro digita ‘ 

ÉPOCA EM QUE LULA LANÇOU DILMA À CANDIDATURA A PRESIDENTE”. No 

telão “06/2008”. Leandro digita “ LOCALIZAR SITIO DE LULA” No 

telão a foto da entrada do sítio “ SÍTIO ZECA PAGODINHO “ José 

vem pra frente do telão, aciona o controle, a chave mexe e para.  

 

DANIEL 

    Não vai de mochila? 

 

LEANDRO 

    Não. Agora eu uso isso 

 

LEANDRO mostra a Daniel uma pochéte presa a sua cintura 

 

SERIE DE PLANOS 

 

1- A Lampada da fábrica estoura 

2- Um gato rosna 

3- Panela de pressão a todo vapor 

4- Um pote abre sozinho 

5- Curto circuito em uma tomada 

6- O semáforo se fecha 

7- Bichinho de pelúcia faz barulho 

8- Arara grita 

  

FIM DA SERIE DE PLANOS 

 

 

EXT. SITIO ZECA PAGODINHO - DIA 

 



Lula está sentado numa cadeira de campo. Em frente a ele um 

lago. Ele está de chinelo e shorts. Seus netos e sua esposa 

andam de pedalinhos. Leandro vem por trás dele e o surpreende 

 

 

LULA 

     (surpreso) 

    Nossa! Oi querido quem é vc? 

 

 

LEANDRO 

Lula, Não importa quem eu sou. Eu vim pra 

te ajudar 

 

LULA 

    Eu não preciso de ajuda querido 

 

 

LEANDRO 

Olha Lula, não precisa me chamar de 

querido tá bom? Ah! Vc precisa de ajuda 

sim. Eu venho do futuro e as notícias que 

eu tenho pra te dar não são nada boas 

 

LULA 

Há há impossível! Nunca no história deste 

país um presidente foi tão bem avaliado 

 

LEANDRO 

Pois é lula mas as coisas vão mudar e 

muito. O mundo vai cair sobre a sua cabeça 

 

LULA 

    É mesmo querido? 

 

LEANDRO 

Lula para de me chamar de querido. Lula me 

diga uma coisa. Vc já pensou em quem vai 

ser seu sucessor? 

 

LULA 

     (animado) 

Ah eu já. Eu pensei muito e vou indicar 

para concorrer pelo PT minha querida... 



LEANDRO 

    Então Lula esse é o problema entende? 

 

LULA 

De forma nenhuma. O Brasil vai ter a 

primeira mulher como presidenta querido 

 

LEANDRO 

Lula posso te pedir um favor? Pára de me 

chamar de querido. Olha, no primeiro 

mandato ela até que vai se sair bem mas no 

segundo... 

 

LULA 

O que vai acontecer. Me fala pelo amor de 

deus querido 

 

Lula dá tchau pro pessoal que está no pedalinho 

LEANDRO 

Lula vamos fazer um trato? Pára de me 

chamar de querido. Tá bom? 

 

LULA 

Mas por que vc odeia tanto que te chamem 

de querido querido? 

 

LEANDRO 

Não sei me irrita sabe. Lula me diga uma 

coisa, é só curiosidade, esse sítio é seu? 

 

LULA 

Sei lá se é meu ou não. Eu não tô nem aí 

quem cuida dessas burocracias é o Paulo. 

Eu não sujo minhas mãos querido 

 

LEANDRO 

     (irritado) 

Pára de me chamar de querido. Lula é o 

seguinte no fim do mandato de sua 

sucessora a crise vai se agravar e muito 

 

 

 



LULA 

Que é isso companheiro.Nós temos a 

Petrobrás, temos a indústria 

automobilística que eu tirei da merda, 

temos as construtoras. Esse País é 

puljante. A crise pra nós é uma marolinha 

querido 

 

LEANDRO 

Lula não me chama mais de querido tá bom? 

Lula tudo isso vai mudar. Uma grande 

operação do ministério público vai prender 

o Marcelinho, o Leozinho o Bumlai o Vacari 

 

LULA 

Ué mas não prenderam todo mundo no 

mensalão querido? 

 

LEANDRO 

    Lula 

     (pausa) 

    Dá pra parar de me chamar de querido!!! 

 

LULA 

     (aflito) 

Tá bom querido mas fala fala de uma vez 

para de rodeios vai 

 

LEANDRO 

Olha Lula é o seguinte vão impichar a 

presidente, vão te prender na operação 

lava jato 

 

LULA 

    Operação o quê? 

 

LEANDRO 

    Não importa. 

 

LULA 

Mas por que vão tirar ela? Ela é 

competente, líder nata 

 

LEANDRO 

Não vai ter apoio no congresso. Além disso 

um crise braba vai acontecer. Os preços 

das comodities vão despencar, petróleo vai 



valer vinte dólares o barril. Menos que o 

custo de produção para extrair do pré sal. 

Petrobrás vai quebrar. Além disso vão 

descobrir os desvios de verba. Todos. Por 

falar nisso Lula me responde uma coisa O 

que vc sabe sobre a corrupção na 

Petrobrás? 

 

LULA 

Isso aí é um vespeiro que não dá pra mexer 

entende querido? Tem muita indicação de 

partido, sabe os diretores são antigos. 

Isso aí acontece desde a época do FHC. 

Além disso, sabe como é, ninguém governa 

sozinho. Não tem jeito querido. Mas afinal 

o que eu tenho que fazer? 

 

LEANDRO 

Primeira coisa, se manda daqui. Queima os 

pedalinhos e não aceita a oferta da OAS do 

apartamento no Guarujá entendeu? 

LULA 

     ( assustado) 

    Tá bom Tá bom querido 

 

LEANDRO 

Segunda coisa pára de me Chamar de 

querido!!! 

 

LULA 

Só me explica uma coisa. O mesmo apoio que 

eu tenho do PMDB do PP do PR do PSD ela 

vai ter também. Então por que vão tirar 

ela? 

 

LEANDRO 

Ah sabe como é né Lula. O povo brasileiro 

é muito conservador e ela não é exatamente 

uma mulher comum entendeu? Ela nem rebola. 

As pessoas vão odiar ela. Vão sair mais de 

dez milhões de pessoas nas ruas para pedir 

a saída dela entendeu? Além disso as 

igrejas evangélicas vão continuar 

crescendo. Vai ter um deputado do baixo 

clero que vai ferrar com ela. 

 



LULA 

    Quem querido? 

 

LEANDRO 

Isso não importa Lula. E para de me chamar 

de querido por favor. Vc tem que indicar o 

candidato natural do partido entendeu? 

 

LULA 

    O candidato natural? Ele? 

 

LEANDRO 

Isso ele. Bom Lula eu não posso ficar 

muito tempo aqui tenho que ir embora. Não 

se esqueça, Esquece ela tá bom? 

 

LULA 

    Tá bom querido 

 

LEANDRO 

    Tchau Lula 

 

LULA 

    Tchau querido 

 

Leandro vai pra trás. Lula Faz tchauzinho pro pessoal dos 

pedalinhos. TOCA O CELULAR DE LULA 

LULA 

    Alô! 

 

DILMA 

    Alô Lula é a Dilma. 

 

LULA 

    Oi querida 

 

DILMA 

Vc me ligou? eu vi que tem uma ligação não 

atendida aqui 

 



LULA 

     (desconsertado) 

Não liguei não, quero dizer acho que eu 

liguei por engano 

 

CAI A LIGAÇÃO 

    Que merda esse celular viu! 

LULA Olha pra cima e vê UMA ANTENA DE CELULAR INSTALADA PRÓXIMO 

A CASA DO SÌTIO 

 

INT. FABRICA – DIA 

Leandro cai no meio da fábrica. Olha pro lado e vê um 

transportador cheio de virabrequins em movimento. Se levanta e 

vê a fábrica lotada de funcionários. Olha pro outro lado e vê 

mais virabrequins em movimento. O barulho da fábria é alto. Olha 

pra cima e próximo ao teto, mais transportadores de 

virabrequins. Um funcionário vem falar com ele 

CHEFE DA SEGURANÇA 

Ei vc aí. O que tá fazendo aqui. Vc está 

sem os EPIs Vc tá louco. Se cai um 

virabrequim no seu pé vc tá fudido. Vem 

comigo agora 

 

O funcionário leva Leandro para uma sala no meio da fábrica. 

 

INT. FABRICA/LABORATORIO – DIA 

CHEFE DE SEGURANÇA 

    Quem é vc? 

 

LEANDRO 

    Sou filho do José Maria 

 

CHEFE DE SEGURANÇA 

Eu já vi foto dos filhos do Sr José Maria 

e não parecem nem um pouco com vc 

 

LEANDRO 

    Posso falar com o diretor? 

 



INT. FABRICA/LABORATORIO/MAIS TARDE – DIA 

DIRETOR 

    Vc é filho do José Maria? 

 

LEANDRO 

    Sou sim. Onde ele está 

 

DIRETOR 

Possivelmente no seu Iate. Esta fábrica 

não é mais dele 

 

LEANDRO 

    O que?  

 

DIRETOR 

    Um grupo multinacional comprou 

 

LEANDRO 

    Mas e a crise? 

 

DIRETOR 

Crise? Vc deve estar brincando. O Brasil 

cresceu sete por cento em dois mil e 

quinze. Este ano vai ser a mesma coisa O 

presidente baixou os juros, incentivou a 

indústria nacional, diminuiu impostos. 

Aqui tá uma maravilha 

 

LEANDRO 

    Tá bom. Bem eu vou dar uma volta 

 

DIRETOR 

Tudo bem mas quando voltar aqui não 

esquece de usar o EPI tá bom? 

 

LEANDRO 

    Tá bom não vou esquecer não 

 

EXT. FRENTE DA FABRICA – DIA 

LEANDRO pega um táxi branco, carro último modelo.  



 

EXT. RUAS DE SÃO PAULO - DIA 

Ao lado do táxi passam vários carros, um mais lindo que o outro 

LEANDRO 

    Nossa! Cada carrão! 

 

MOTORISTA 

É hoje em dia tá assim. Todo mundo com 

dinheiro pra comprar carro novo 

 

EXT. TRANSITO DE SÃO PAULO/MAIS TARDE – DIA 

O Taxi pega transito. Estão parados 

 

LEANDRO 

    Puxa! Mas tá um trânsito não? 

 

MOTORISTA 

    Vish! Tá todo mundo saindo de casa 

 

O Motorista liga o RÁDIO 

LOCUTOR 

Os economistas são unanimes em avaliar que 

o Brasil vive um novo bum expansionista. O 

ministro da fazenda Vicente Paulo da Silva 

o Vicentinho declarou que... 

 

LEANDRO olha pra cima fazendo careta 

MUDA DE ESTAÇÂO 

LEANDRO 

Olha me desculpe perguntar mas quem é o 

presidente? 

 

MOTORISTA 

    Presidente de onde? 

 

LEANDRO 

    Do país quem é? 



O motorista se assusta o carro quase sai da faixa 

MOTORISTA 

Vc tá passando bem amigão. Se vc quiser eu 

tenho um sub-lingual aqui ou... 

 

LEANDRO 

    Deixa pra lá acho que eu já sei 

 

MOTORISTA 

Tem certeza que vc não quer uma água. Vc 

tem problema de memória? 

 

LEANDRO 

    As vezes eu tenho 

 

MOTORISTA 

    Ah! Tá bom agora entendi que susto 

 

LOCUTOR 

    O presidente... 

 

O Motorista sintoniza uma música bem animada. Poe o SOM NAS 

ALTURAS. O motorista olha pra Leandro contente. 

MOTORISTA 

     (gritando) 

    Conhece essa? 

 

LEANDRO 

    È de quem? 

 

MOTORISTA 

     (gritando) 

    O que? 

 

ABAIXA O SOM 

LEANDRO 

    Quem é essa cantora? 

 

 



MOTORISTA 

    Puxa cara vc tá desatualizado hein? `  

    Janaína Paschoal 

 

Leandro faz careta 

A história dela é muito engraçada. Ela era 

metida com esse negócio de advocacia sabe. 

Chegou um dia largou tudo e montou essa 

banda. Faz um sucesso que vc nem imagina 

 

Leandro passa a mão na cabeça 

  

EXT. SHOPPING INTERLAGOS – DIA 

O shopping está lotado de pessoas caminhando e dentro das lojas. 

Leandro anda devagar pelo shopping vendo o movimento. Para em 

frente a uma loja de eletrodomésticos 

 

INT. LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS – DIA 

Na loja diversas televisões ligadas no mostruário. Leandro se 

aproxima. 

 

MONTAGEM – REPORTAGEM DE TV 

Na tela a foto de Rui Falcão 

LOCUTOR 

O presidente Rui Falcão acaba de enviar ao 

congresso proposta de emenda 

constitucional que cria a CPMF. O projeto 

deve ser aprovado ainda hoje pois o 

governo tem maioria folgada no Congresso 

 

LEANDRO faz caretas e mexe a cabeça sem parar 

LEANDRO 

     (surpreso) 

    O que? Não era ele pôrra era o Tarso Genro 

 

FIM DA MONTAGEM 



VENDEDOR 

    É, esse presidente bate o pau na mesa 

 

LEANDRO 

    Deus tá vendo companheiro 

 

O Vendedor olha feio para Leandro 

 

EXT. MANSÃO DE JOSÉ MARIA – DIA 

Leandro está na frente da mansão de seu pai. Vai para trás da 

mansão e pula o muro 

 

EXT. MANSÃO DE JOSÉ MARIA/PROXIMO A SALA DE JANTAR – DIA 

Leandro chega próximo a uma vidraça que separa a sala de jantar 

do ambiente externo. Olha pra dentro. Na mesa estão ele (JOSÉ), 

MAURICIO, JOSE MARIA e NINA sua mãe 

 

INT. MANSÃO DE JOSÉ MARIA/ SALA DE JANTAR – DIA 

Os quatro conversam animadamente, dão risada, elogiam a comida 

 

EXT. MANSÃO DE JOSÉ MARIA/PROXIMO A SALA DE JANTAR – DIA 

Leandro vê a cena impressionado mas com atenção especial a sua 

mãe que está presente. Ele não aguenta a emoção e começa a 

chorar copiosamente e desesperadamente. Sai no local, e vai pro 

fundo da casa 

 

EXT. MANSÃO DE JOSÉ MARIA/ EMBAIXO DE UMA ÁRVORE – DIA 

Leandro senta no chão ainda chorando 

LEANDRO 

Eu devia acabar com minha vida aqui mesmo. 

Tudo ficava resolvido. Ih! E o Daniel 

 

Leandro pega seu celular e digita um número 

    Atende vai 



INTERCUT CONVERSA TELEFONICA 

DANIEL 

    Alô 

 

LEANDRO 

    Daniel é o Leandro 

 

DANIEL 

    Leandro que Leandro? 

 

LEANDRO 

    É o josé pôrra 

 

DANIEL 

Cara o que vc tá esperando pra me tirar 

daqui eu tô preso cara. Cade o advogado 

que vc ficou de mandar 

 

LEANDRO 

    Mas por que vc foi preso? 

 

DANIEL 

Como se vc não soubesse. Olha cara eu nem 

posso ficar falando neste celular me tira 

daqui 

 

LEANDRO 

    Eu vou resolver isso. Onde está a chave? 

 

DANIEL 

Está onde sempre esteve. Na casa do seu 

pai. Vc precisava ir pra aí pra salvar sua 

mãe se esqueceu? 

 

LEANDRO 

    Tá bom.Deixa eu ir lá resolver isso 

 

INT. MANSÃO DE JOSE MARIA/LABORATÓRIO 

Leandro entra no laboratório. O telão está lá junto com seus 

equipamentos, mas Leandro vê a mesma bobina que ele tinha só que 

com um aspecto mais moderno. Leandro chega próximo a bobina. 



Cola um transportador nela. Depois Leandro aperta novamente um 

botão do aparelho para marcar a localização. Olha para a chave. 

Leandro volta a chorar e SE DEBRUÇA NA CHAVE. 

LEANDRO 

     (chorando com raiva) 

    Ai Meu deus!!! Não!!! 

 

FLASHBACK 

 

INT. FABRICA – DIA 

Daniel Liga o Telão. Na tela uma reportagem de uma manifestação 

“ FORA TEMER” 

 

DANIEL 

     ( com pressa) 

    Puta cara eu vou lá 

 

LEANDRO 

    Ei peraí onde ce vai cara? 

 

DANIEL 

Ah eu não posso perder esse momento 

histórico. Esse golpista vai se ferrar 

cara 

 

LEANDRO 

Melhor do que a Dilma. Por Que vc acha que 

tiraram ela? 

 

DANIEL 

Tiraram ela por que o congresso nacional é 

cheio de machistas e misóginos. Por isso. 

Eu vou sim cara 

 

LEANDRO 

Vamos fazer o seguinte, eu sei como 

resolver isso 

 

DANIEL 

    Ah não o que vc vai aprontar desta vez? 

 

Leandro vai pro Lap Top que é ligado ao telão. Leandro digita ‘ 

ÉPOCA EM QUE LULA LANÇOU DILMA À CANDIDATURA A PRESIDENTE”. No 

telão “06/2008”. Leandro digita “ LOCALIZAR SITIO DE LULA” No 



telão a foto da entrada do sítio “ SÍTIO ZECA PAGODINHO “ José 

vem pra frente do telão, aciona o controle, a chave mexe e para.  

 

DANIEL 

    Não vai de mochila? 

 

LEANDRO 

    Não. Agora eu uso isso 

 

LEANDRO mostra a Daniel uma pochéte presa a sua cintura. 

 

 

FIM DO FLASHBACK 

 

 

INT. FABRICA – DIA 

 

De repente APARECE OUTRO LEANDRO E PULA EM CIMA DELE ANTES QUE 

ELE VIAJE NO TEMPO. Os dois saem rolando no chão. O Leandro que 

apareceu dá um soco bem dado com muita força no outro Leandro 

 

LEANDRO 

    Seu merda! 

 

Leandro Cai no chão desacordado 

DANIEL 

    Ei o que vc fez? Quer matar vc mesmo? 

 

Leandro coloca um recado na pochéte do outro Leandro. Vai no 

telão e liga ‘DESINTEGRAR”. Pula no telão e é sugado. Daniel vai 

ver Leandro que que ainda está caído. Começa acordar 

LEANDRO 

     (com dor) 

Puxa vida1 Ele caprichou mesmo hein? O que 

é isso? 

 

Leandro olha a BOBINA QUE AGORA ESTÁ NA FÁBRICA 

DANIEL 

    Ele trouxe quando veio 

 

 

 



LEANDRO 

Desta mesma época só que em outra 

realidade. Acho que esse negócio de mexer 

na história do Brasil não deu muito certo.  

 

DANIEL 

    Ele deixou um papel pra vc na tua pochéte 

 

LEANDRO 

    Deixa eu ver 

 

Leandro lê com atenção o papel 

 

INT. HOSPITAL – DIA 

MELISSA Esta deitada de olhos fechado na maca. Do lado de fora 

do quarto CARLOS conversa com o médico 

CARLOS 

    O que ela tem doutor? 

 

MEDICO 

Não sabemoa ainda. Ele parece estar num 

estado de hipnose ou algo parecido mas, 

vem dar uma olhada em uma coisa 

 

INT. HOSPITAL/SALA DE ELETROENCEFALOGRAMA – DIA 

O Médico mostra o elétro dela. 

MEDICO 

A atividade cerebral dela está muito acima 

de qualquer padrão. O que nos impede de 

acabar com a sedação. É impressionante dá 

uma olhada nisso. Ela está com um número 

de sinapses muito acima do normal. Ela 

sofreu algum trauma recentemente? um 

familiar que morreu ou alguma situação de 

stresse muito grande? 

 

CARLOS 

Nada. Ela só estava muito quieta 

ultimamente.Muito. Não falava com ninguém. 

Até o dia que nós fomos participar de uma 



operação aí ela desmaiou. E não acordou 

até agora 

 

INT. HOSPITAL/ QUARTO DE MELISSA – DIA 

A CAMERA SE APROXIMA LENTAMENTE de Melissa. Se aproxima de sua 

testa 

 

FLASHBACK 

 

SERIE DE PLANOS 

1- Leandro dizendo “ EU SOU DONO DE UMA INDÚSTRIA DE AUTO 

PEÇAS” 

2-  O Cartão de visitas de Leandro é tirado da mão dela 

3- Leandro dizendo “ EU NÃO GOSTO QUE VC TRABALHA NESTE CASO” 

4- Josenaldo da fábrica dizendo “ ACHO QUE ELE ESTÁ NA 

EUROPA” 

5- Melissa atira contra Leandro várias vezes dentro da SHAFT 

6- Leandro imitando a TV “O HOMEM QUE SOME COM AS COISAS” 

Leandro ri 

7-  Melissa dizendo” EU SINTO QUE TEM ALGUM MISTÉRIO EM VC 

QUE EU AINDA NÃO CONSEGUI DESVENDAR “ 

8- A placa da empresa ‘ SHAFT” 

9- Leandro fala Com Melisa ao telefone “ AONDE VAI SER A 

OPERAÇÃO? “ 

10- Jonas falando com Leandro no bar “ VC NÃO PRECISA 

MAIS DISSO FOI VC QUE ME MANDOU” 

11- Leandro dizendo “ FOI MUITO BOM TER TE CONHECIDO “ 

12- A Fábrica girando 

 

CARLOS continua olhando pra ela na maca 

 

EXT. VIETNÃ – DIA 

Uma pequena vila em Saigon. O transito de soldados americanos a 

pé é grande. São pequenas casas a maioria prostíbulos. Diversas 

mulheres vietnamitas fazem ponto. A câmera de aproxima de uma 

pequena casa. Na Janela está LÌVIA. Ela está fumando e com 

olheiras 

LIVIA 

     (olhando pra câmera) 



É este papel que vc queria pra mim não é? 

Mas não tem problema. Tudo o que eu sinto 

aqui é prazer. Prazer prazer... 

Entra na casa um soldado americano alto e forte. Começa a tirar 

as roupas. Deita sobre ela 

     (gemendo) 

    Vem! Vem! AAAHHHH!!! 

 

CLOSE-UP – Rosto de Livia que sente enorme prazer. Abre a boca 

 

INT. DELEGACIA – DIA 

Na sala de interrogatório ALEXANDRE está com medo. Entra Carlos 

CARLOS 

Escuta uma coisa. Se vc não quiser 

colaborar eu vou te prender entendeu. Vc 

vai apodrecer na cadeia 

 

ALEXANDRE 

Mas eu não sei de nada eu juro. Eu nunca 

fui para os estados unidos nem pra Noruega  

 

CARLOS 

É talvez vc não tenha ido mesmo. Dá uma 

olhada nesta foto 

 

Carlos mostra a foto de José 

    Vc conhece esse homem? 

 

ALEXANDRE 

    Conheço 

 

CARLOS 

    Qual o nome dele? 

 

ALEXANDRE 

É José. Nós estudamos juntos na faculdade 

só que eu era de outra turma 

 



CARLOS 

    Quando vc o viu pela última vez? 

 

ALEXANDRE 

    Foi na Avenida Belmira Marin 

 

CARLOS 

Belmira Marin. A mesma avenida que ele 

roubou o terno. Como foi o contato que vc 

teve com ele 

 

FLASHBACK 

 

EXT. BELMIRA MARIN – NOITE 

José está de carro com Daniel 

ALEXANDRE (V.O) 

Eu estava vendendo balas e ele passou por 

mim, mas não comprou nenhuma bala 

     

CARLOS 

Alexandre me diga um coisa? Quando foi que 

vc se encontrou com vc mesmo? Vc lembra? 

 

ALEXANDRE 

    Com vc sabe disso? 

 

CARLOS 

    Só responda minha pergunta 

 

ALEXANDRE 

    Fazem uns trinta dias eu estava... ai!!! 

 

Alexandre começa a passar mal. Sua muito. A sala de 

interrogatório começa a girar 

    Eu não tô passando muito... 

 

ALEXANDRE DESMAIA 



CARLOS 

    Pessoal me ajuda aqui ele desmaiou 

 

 

INT. FABRICA – DIA 

 

Leandro está trabalhando 

 

LEANDRO 

    Ué cadê o Daniel? 

 

 

INT. FABRICA/DORMITÓRIO – DIA 

 

Daniel está deitado inconsciente 

 

LEANDRO 

    Daniel! Daniel acorda! Daniel! Vai acorda 

 

Leandro verifica se ele está respirando 

 

    Uh! Graças a Deus! 

 

Leandro pega um carrinho e leva Daniel para a frente do Telão. 

 

 

INT. FABRICA – DIA 

 

Leandro Coloca o velcro na cabeça de Daniel. Aciona O controle. 

No telão Zeus mostra suas linhas cerebrais. A Atividade é enorme 

 

LEANDRO 

Puta que pariu aconteceu o que eu mais 

temia 

 

Leandro tira o Velcro de Daniel. Pega um travesseiro e sufoca 

Daniel até que ele pare de respirar. O telão mostra uma linha 

contínua demonstrando que Daniel está morto. Leandro olha no 

relógio. Conta dez segundos. Pega Um DESFIBRILADOR. Apoia no 

peito de Daniel. Liga uma vez. Liga de novo. O coração de Daniel 

volta a bater. 

 

CORTA PARA 

 

INT. FABRICA/DORMITÓRIO – DIA 

 

Daniel está de cobertor. Sente frio. Seu peito dói. Ele está 

tomando um chá 



 

LEANDRO 

    Eu tentei te acordar hoje mas não consegui 

 

DANIEL 

    Eu tive uma noite horrível 

 

LEANDRO 

    Vc lembra de alguma coisa? 

 

DANIEL 

Nada. Só sei que foi muito mas muito 

intenso. Tudo 

 

LEANDRO 

    Nós estamos com um problema 

 

DANIEL 

    Qual? 

 

SERIE DE PLANOS 

 

1-  ALEXANDRE está inconsciente numa cama de hospital 

2-  SHEILA tem pesadelo mexendo a cabeça para os lados. Sua    

mãe passa um pano no seu rosto 

3- MELISSA está inconsciente 

 

LEANDRO (V.O) 

As pessoas que passaram por uma 

experiência de realidade efêmera estão de 

alguma forma resgatando a memória deste 

evento. Só que isso causa uma enorme 

confusão mental. É como se o cérebro 

entrasse em curto circuito.  

 

DANIEL 

    E por que isso não acontece com vc? 

 

 

FLASHBACK 

 

EXT. TEMPLO DO TIBET – DIA 

 

Leandro está super magro. Faz meditação junto com outros monjes 

 

LEANDRO (V.O) 

Porque eu me preparei. Eu cheguei a ficar 

um mês sem comer nada. Só bebendo água 



 

FIM DO FLASHBACK 

 

DANIEL 

    Ih! Caramba. E o Lula? 

 

LEANDRO 

    Puxa! É mesmo deixa eu ver 

 

Leandro pega o controle. Seleciona “ TV “ no telão. Aparece Lula 

discursando na sede do partido 

 

LULA 

     (chorando) 

Eu quero dizer a vcs que não existe 

ninguém mais honesto do que político 

 

Daniel e Leandro se entreolham 

 

Se conseguirem provar algo contra mim eu 

vou a pé até Curitiba 

 

Leandro desliga 

 

DANIEL 

É. Parece que ele está com problema. Mas. 

Me diga uma coisa. Talvez o mundo inteiro 

tenha esse problema não? 

 

LEANDRO 

Não só aqueles envolvidos diretamente 

nesta mudança. A população mundial não vai 

ser afetada. O inconsciente coletivo dá 

conta de deixar as coisas nos seus devidos 

lugares. Essa noite eu vou resolver o 

problema da Melissa e do Alexandre. Vc vai 

ver a Sheila 

 

DANIEL 

    Como vc resolve isso? 

 

LEANDRO 

Resetando o cérebro. É como se o cérebro 

voltasse a configuração original. Que nem 

celular. Vc morre por poucos segundos e 

depois volta a vida. Só ficam as memórias 

de longo prazo 

 



DANIEL 

     (assustado) 

    Vc fez isso comigo? 

 

LEANDRO 

Fiz mas foi pra salvar sua vida. Senão vc 

tava até agora inconsciente 

 

DANIEL 

     (descontente) 

Muito obrigado. Agora eu sei porque tô 

morrendo de dor no peito, ai! 

 

LEANDRO 

Logo logo passa. Ei! Espera aí que barulho 

é esse? 

 

Barulho de saltos altos andando pela fábrica. Leandro e Daniel 

olham para o fundo da fábrica. No meio da escuridão aparece 

lentamente a Síndica 

 

LEANDRO 

    Dona Marly!!! 

 

SINDICA 

E agora José pensou que ia ficar livre de 

mim 

 

LEANDRO 

    Mas eu não sou o José 

 

SINDICA 

Escuta aqui rapaz não tente me enganar 

pois a coisa pode ficar feia pra vc. Vc 

acha que eu teria a ilusão de que seu 

rosto permaneceria o mesmo? Depois de 

tanta publicidade? Vc é procurado até nos 

confins do planeta 

 

LEANDRO 

    Como vc sabe que eu estaria aqui? 

 

FLASHBACK 

 

Uma GRUA enorme carrega o telão do lado do apto de José. 

Operários colocam o telão dentro do caminhão 

 

SINDICA (V.O) 



Vc acha que eu não vi o caminhão 

carregando este trambolho que vc usa e que 

fez a luz do prédio cair tantas vezes? Só 

precisei seguir o caminhão 

 

FIM DO FLASHBACK 

Escuta aqui. Seu pai ficou de pagar as 

contas atrasada e até agora nada. São 

cinco contas de energia e quatro contas de 

água. Vc sabe o que pode acontecer? 

Simplesmente eles cortam a água do prédio. 

Além disso vc precisa consertar aquele 

buraco que vc deixou. Se tiver uma 

inspeção da prefeitura todo mundo vai ter 

que... 

 

LEANDRO 

Quanto a Senhora paga por aquele 

apartamento? 

 

SINDICA 

Duzentos e cinquenta mil e não se fala 

mais no assunto 

 

LEANDRO 

Tudo bem pode deixar que eu falo com meu 

pai 

 

SINDICA 

     (estica a mão p Leandro) 

    Foi um prazer fazer negócio com vc 

Gostei do rostinho novo. Não se esqueça de 

avisar seu pai hein? Escuta, já me 

interrogaram umas trezentas vezes o que eu 

falo? 

 

LEANDRO 

    Nada! 

 

SINDICA 

Foi o que eu pensei. Ah! A propósito, eu 

tenho algumas tralhas que eu não preciso 

mais. Será que vc não sumiria com elas pra 

mim? 

 

LEANDRO 

Pode deixar que eu mando um caminhão lá 

pegar 



 

SINDICA 

Muito bem rapaz bye bye, pode deixar que 

seu apartamento vai ser muito bem cuidado, 

mas vc ainda tem a obrigação de levantar 

aquela parede de novo 

 

A sindica Sai 

 

LEANDRO 

    Pode deixar Dona Marly 

     (falando baixinho) 

    Sua bruxa do cacete 

 (para Daniel) 

Agora eu entendi porque essa mulher me 

enchia tanto o saco. Queria o apartamento 

 

DANIEL 

Cara! Pelo amor de Deus! Vende esse 

apartamento pra ela senão ela... 

 

LEANDRO 

Eu sei calma! Vou mandar um recado pro meu 

pai 

 

INT. DELEGACIA – DIA 

 

Carlos olha o painel. Uma profusão de informações escritas. “ AV 

Belmira Marin”, “A foto de Sheila”, “Alexandre” “ O apartamento 

sem a parede “ “ O carro que sumiu” “ Outro carro que sumiu” A 

foto de Maurício “ A foto de José Maria “ “ A foto de Rosenthal 

“ A foto de Liza e Constantino tirada na concessionária “ A Foto 

do Camaro Amarelo  de Leandro” 

 

CARLOS 

    Peraí! O carro dele 

 

Carlos vai para a sala de comunicação da polícia 

 

Ei! Vc! Me anda uma chamada pra toda a 

cidade. Eu quero que parem pra averiguação 

todos os camaros amarelos entendeu? 

 

JOEL 

    Pessoal todos na sala de reunião já 

 

INT. DELEGACIA/SALA DE REUNIÃO – DIA 

 



No Datashow a foto de José 

 

 

JOEL 

Estão vendo esse cara? Não existe mais. 

Temos informações da Interpool que 

realizou um procedimento cirúrgico para 

mudança no rosto. Foi na Europa mas, ele 

voltou pra cá. Ele gosta do Brasil. Não 

sei por que. Ele pode estar assim... 

 

No data show a fisionomia de José é alterada 

 

    Ou assim, ou... 

 

CARLOS 

    Peraí volta. Eu conheço esse cara 

 

FLASHBACK 

 

INT. BAR – NOITE 

 

Carlos está conversando com Melissa. Olha para o lado e vê 

Leandro 

 

FIM DO FLASHBACK 

 

JOEL 

    Ôpa ganhamos a sorte grande pode falar 

 

CARLOS 

Faz tempo. Eu vi um cara parecido com ele 

num bar que eu conversava com a Melissa. 

No dia seguinte ela estava muito estranha 

quieta. Até que ela foi parar no hospital 

 

JOEL 

    Tem certeza que era ele? 

 

CARLOS 

    Não. Não tenho certeza 

 

RODRIGO 

Peraí o Alexandre não passou mal na sala 

de interrogatório? Parece que ele ainda tá 

internado 

 

JOEL 



Vamos com calma pessoal se a gente ficar 

com conjecturas a gente não vai chegar a 

lugar algum. Que eu saiba ninguém até hoje 

ficou mal por ter viajado no tempo. Se 

isso acontecesse a gente já teria pego ele 

 

RODRIGO 

    Por que? 

 

JOEL 

Porque essas pessoas teriam as memórias da 

realidade alternativa. Vc não viu o 

Alexandre. Não se lembra de nada 

 

RODRIGO 

    Pode ser esse o problema 

 

JOEL 

    Que problema? 

 

RODRIGO 

Pode ter ocorrido um conflito no cérebro 

dessas pessoas. Um conflito psíquico e 

físico. Acho que agente tem que ficar de 

olho neles inclusive na Melissa. Vamos 

colocar alguém pra ficar ao lado de todos 

eles. Possivelmente em algum momento eles 

vão se lembrar e poderão identifica-lo. 

 

JOEL 

Tá bom amanhã a gente faz isso. O camaro 

amarelo? 

 

CARLOS 

    Já mandei pararem todos para averiguação 

 

JOEL 

    Outra coisa. Alguém vazou nossa operação 

 

CARLOS 

Quem poderia ter vazado? Só nós sabíamos 

disso 

 

RODRIGO 

Carlos me diga uma coisa. Quando que a 

Melissa mudou de comportamento? 

 

 



CARLOS 

Olha, ela começou a ficar diferente faz 

uns trinta dias 

 

JOEL 

    Antes da operação 

 

CARLOS 

     (bravo) 

Vcs devem estar brincando. Ela é uma 

profissional 

 

RODRIGO 

    Ela tava namorando? 

 

CARLOS 

Eu nunca conversei sobre isso com ela. Ela 

sempre teve namorado, terminava, depois 

voltava 

 

JOEL 

Vc não faz idéia do poder de um cacete. 

Mais ou menos o mesmo poder de uma buceta. 

 

 

INT. HOSPITA/UTI – NOITE 

 

Melissa está na cama  

 

CARLOS (V.O) 

Ela tá melhorando. Logo logo a gente 

consegue falar com ela 

 

INT. DELEGACIA – NOITE 

 

JOEL 

Outra coisa. Ele usa uma espécie de 

televisão gigante. É por isso que a parede 

da sala estava quebrada. Não é possível 

que a gente não consiga localizar. Olha eu 

quero todo mundo atrás deste camaro 

amarelo. Vcs estão me entendendo? E o 

casal vinte que comprou o hiunday? 

 

RODRIGO 

    Já voltaram pro passado 

 

JOEL 



    Como vc sabe? 

 

RODRIGO 

Hum. Eles só faltaram fazer uma revolução 

na cidade. O cara andava pela rua de traje 

romano. Se eles estivessem por aqui a 

gente já saberia. Ele mandou eles para o 

passado. Aposto quanto vc quiser 

 

 

INT. DELEGACIA/SALA DE INTEROGATÓRIO – NOITE 

 

Mauricio está sentado. Ao lado dele seu advogado 

 

 

CARLOS 

    Onde está seu irmão? 

 

ADVOGADO 

    Não responda 

 

CARLOS 

    (mostrando uma foto do carro) 

    Vcs sumiram com esse carro 

 

ADVOGADO 

Escuta aqui ou vc prova o que vc está 

dizendo ou vai ter problemas hein? Já não 

chega ele ter perdido o emprego por causa 

dos boatos que vc andou plantando lá na 

concessionária. Vamos embora vem Maurício 

 

Os dois vão saindo. Carlos vai atrás deles 

 

CARLOS 

     (gritando) 

Vcs não vão escapar. Vcs estão matando 

pessoas pra satisfazer seu desejo tá me 

ouvindo. Nós vamos descobrir onde está o 

assassino vc tá me entendendo. Eu vou 

ficar na tua cola 

 

ADVOGADO 

Ou vc arruma um mandado ou deixa ele em 

paz. Ele não é acusado de nada 

 

 

INT. FABRICA NOITE 



 

DANIEL 

    Ei! vc não vai dormir 

 

LEANDRO 

    Que horas são? 

 

DANIEL 

Tres e meia da madrugada. Nossa! Vc tá 

disfarçado? Puxa! Aonde vc consegue essa 

máscara? 

 

LEANDRO 

É cara viu? Bom eu já vou. Vou lá pro 

hospital 

 

Leandro aciona o controle. Vai pra perto do telão 

 

LEANDRO 

    Me espera aqui hein? 

 

SERIE DE PLANOS 

 

1- A lâmpada estoura 

2- O despertador dispara 

3- O semáforo vai pro vermelho 

4- O portão da garagem abre sozinho 

5- O liquidificador liga sozinho 

6- A tampa do refrigerante explode 

7- A Arara grita 

 

FIM DA SERIE DE PLANOS 

 

 

INT. HOSPITAL – NOITE 

 

Leandro disfarçado cai em uma pequena sala. Se levanta sentindo 

dor no braço. Leandro põe um jaleco. Põe um estetoscópio no 

pescoço. Anda pelo hospital. Chega próximo a maca aonde está 

Melissa. Olha para os lados. Pega um travesseiro e sufoca 

Melissa. Ela treme um pouco. O aparelho cardiológico passa a 

ficar com sinal contínuo. Leandro sai rapidamente 

 

 

 

 

 

 



INT. MANSÃO DE JOSÉ MARIA – DIA 

 

José está na garagem. Pega um aparelho tamanho médio e o 

posiciona no canto da garagem. Ele traz uma moto e a coloca no 

centro da garagem. Mexe no aparelho e a moto desaparece. 

 

JOSE 

Pronto agora vc vai ter que voltar sua 

filha da puta 

 

A moto reaparece 

 

Eu consegui!!! Eu consegui!!! 

Ahahahahah!!! 

 

 

EXT. CARRO DE JOSE – DIA 

 

O pai e a mãe dele estão no carro andando pela cidade. Estão 

próximo de casa 

 

JOSE MARIA 

    É, esse carro tá gostoso sim 

 

NINA (mãe) sorri 

 

INTERCUT – CONVERSA TELEFONICA 

 

JOSÉ 

    Oi mãe 

 

NINA 

    Oi meu filho tudo bem? 

 

JOSE 

    Tudo bem mãe 

 

NINA 

Nós já estamos chegando viu? Seu pai quer 

falar com vc 

 

JOSE 

    Já sei mãe é sobre o Jetski 

 

NINA 

Não é só isso não. Ele quer que vc 

desmonte seu laboratório da garagem. Isso 

não é lugar de ficar fazendo essas 



experiências tão perigosas filho. Dá uma 

olhada lá embaixo tá cheio de sala vazia 

lá 

 

JOSE 

    Tá bom eu vou dar uma olhada lá 

 

NINA 

    Beijo meu lindo 

 

JOSE 

    Beijo mãe 

 

José sai da garagem e vai até o fundo da casa 

 

CLOSE-UP – O aparelho de José permanece ligado 

 

 

INT. MANSÃO DE JOSE MARIA/FUNDOS – DIA 

 

José entra na sala 

 

 

EXT.MANSÃO DE JOSÉ MARIA/MAIS TARDE – DIA 

 

José Maria e Nina entram na mansão com o Camaro Amarelo. Sobem 

até a garagem. 

 

 

INT. MANSÃO DE JOSE MARIA/GARAGEM – DIA 

 

José Maria entra com Nina na garagem. José está se aproximando. 

Acena para eles 

 

BARULHO NA GARAGEM 

JOSE 

    Caramba o que aconteceu? 

 

José entra na garagem mas o carro não está mais lá nem seu pai e 

nem sua mãe. 

 

    Meu Deus!!! Meu Deus me ajude por favor!!! 

 

José desesperado começa a mexer no aparelho 

 

    Vai desgraçado!!! vai!!! 

 



O carro volta mas só com seu pai. Ele abre a porta seu pai sai. 

Está meio tonto. Percebe que Nina não está lá. 

 

JOSE MARIA 

     (gritando) 

Onde está sua mãe. Desgraçado fala!! Fala 

pelo amor de Deus, o que vc fez com sua 

mãe??? 

 

 

 

 

 

FADE OUT 

 

 

 

 

 

FIM 


