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Linha da Vida – Capítulo 

17: 

“Fim de Expediente” 

 
PERSONAGENS DESSE CAPÍTULO: 

LENA MARIA – GABRIELA DUARTE 

CLÁUDIA – HELENA RANALDI 

LÍVIA – ALINNE MORAES 

DANTE – RAFAEL CARDOSO 

JAQUE – MARIETA SEVERO 

MARCELO – EDSON CELULARI 

LUCIANA – SIMONE GUTÍERREZ 

CARMINHA – SOPHIE CHARLOTTE 

ALFREDO – MARCELO SERRADO 

TINA – BARBARA FRANÇA 

RICARDO – MAURÍCIO DESTRI 

SOPHIA – ISABELLE SCHERER 

DETETIVE ADERBAL – MURILO ROSA 
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FADE IN: 

 

 

CENA 1 – MANSÃO LINS – SALA DE ESTAR - MANHÃ – 

INT. 

CONTINUAÇÃO IMEDIATA DA CENA FINAL DO CAPÍTULO 

ANTERIOR. 

TINA – O prazer é todo meu, um enorme prazer! (ABRE 

UM SORRISO MALICIOSO) 

 

(OS DOIS SE AFASTAM E SENTAM-SE EM SOFÁS 

DIFERENTES (TINA SE SENTA AO LADO DE SOPHIA) 

 

TINA – E aí, Ricardo? Aproveitou bastante? 

 

RICARDO – Sim, deu pra aproveitar bastante. 

 

TINA – Que ótimo! Viagem chata é uma tragédia! 

(RISOS) 

 

RICARDO – (RISOS) É, é sim!  

 

SOPHIA – Com certeza! (RISOS) Mas tem hora que cansa 

né? Digo, ficar mudando de um lugar pro outro, 

sempre seguindo um roteiro de viagens, com horas 

marcadas...não, a longo prazo eu prefiro um 

mochilão, que tem bem menos regras e é muito mais 

livre! 
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RICARDO – Não me surpreende essa sua ideia! Você 

nunca teve paciência pra hora marcada! (RISOS) 

 

SOPHIA – Sempre fui solta na vida, até demais! 

(RISOS) (SE LEVANTA) Se vocês me dão licença, eu vou 

ao banheiro rapidinho, já volto! 

 

TINA – Claro! A gente te espera! 

 

(SOPHIA SAI INDO EM DIREÇÃO AO BANHEIRO) 

 

TINA – É...a Sophia é fantástica né? Uma das 

pessoas mais inteligentes que eu conheço! De 

verdade! 

 

RICARDO – É, ela é muito dedicada... 

 

TINA – Sim...daqui a um tempo eu tô pensando em 

fazer uma viagem, você pode me ajudar com o 

roteiro? 

 

RICARDO – Claro! Vai ser um enorme prazer! 

 

TINA – Que ótimo! Achei que você não teria 

tempo... 

 

RICARDO – Que isso! Tempo a gente sempre arruma 

quando é pra algo agradável!  

 

TINA – Com certeza! (SORRI) 
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RICARDO – Se você quiser, a gente pode se ver eu 

algum lugar pra eu te ajudar a escolher país, 

ponto turístico... 

 

TINA – Nossa! Ia ser icônico! Mas...tem certeza 

que isso não ia te encher o saco não? 

 

RICARDO – Tenho! Eu acho que a gente vai se dar 

muito bem 

 

TINA – Opa! Se depender de mim vai ser muito mais 

do que bom! (RISOS) 

 

CORTE BRUSCO: 

 

 

CENA 2 – RUA – CALÇADA - TARDE – EXT. 

TINA ESTÁ CAMINHANDO NA CALÇADA, PARA EM FRENTE A 

VITRINE DE UMA LOJA E FICA OBSERVANDO-A. 

 

SONOPLASTIA: “PACIÊNCIA” – LENINE(ATÉ O FIM DESTA 

CENA) 

 

TINA – Idiota...esse aí eu levo no papo fácil, 

fácil! Paciência né Sophiazinha, vai ter que segurar 

esse rojão e aceitar a amiguinha aqui como nova 

membra na família! 

 

(A CÂMERA DESFOCA TINA E FOCA NA VITRINE REPLETA 

DE BOLSAS.) 

 

FADE OUT: 
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FADE IN: 

 

CENA 3 – GLOSS LIFE – SALA DE REUNIÕES - TARDE – 

INT. 

JAQUE, MARCELO, CONSUÊLO E OUTROS ACIONISTAS ESTÃO 

SENTADOS A MESA DE REUNIÕES. 

 

MARCELO – Roubadas? 

 

CONSUÊLO – É a única explicação lógica! Ambas 

bonecas dos próximos dois meses desapareceram! 

Nenhum segurança viu, nenhuma câmera gravou...nada! 

 

JAQUE – Mas isso é impossível!  

 

CONSUÊLO – Impossível de ser feito por alguém de 

fora, meu bem! 

 

MARCELO – Ou alguém recém-saído... 

 

CONSUÊLO – Alguém recém-saído, que conhecesse bem o 

prédio, que sabia dos horários de maior vigilância 

e principalmente onde as bonecas poderiam estar 

guardadas! 

 

JAQUE – Hum...tá na cara... 

 

CONSUÊLO – É, acho que todos os presentes nessa sala 

sabem quem roubou a boneca...só pode ter sido a 

Lívia! 
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JAQUE – O pior nem é saber quem roubou, isso 

inclusive é algo quase óbvio, o difícil vai ser 

segurar as pontas por aqui! 

 

MARCELO – Nós sabemos que a Gloss Life não é metade 

do que ela era há 15 anos atrás...e um golpe como 

esse, o dinheiro que foi jogado fora... 

 

CONSUÊLO – Parece um pesadelo! Não tem jeito, se 

quisermos continuar com um mínimo de decência vamos 

ter que enxugar a folha de pagamento, cancelar de 

vez a festa comemorativa de aniversário da Gloss 

Life, adiar o projeto da Gloss Life TV...o prejuízo 

que isso nos deu...a segunda boneca roubada dá pra 

recuperar, aposto que o pessoal guardou tudo, agora 

a outra tudo sumiu, até os dados das matérias não 

estão mais nos computadores! 

 

MARCELO – Sumiu coisa dos computadores da redação 

também? 

 

CONSUÊLO – De todos! Amanheceram sem nenhum 

registro! 

 

MARCELO – Não, mas isso já é demais para a Lívia 

armar sozinha! 

 

JAQUE – Eu não duvido! Ela é uma mulher muito 

obstinada! Quando quer algo, tenta de todas as 

formas possíveis! 

 

CONSUÊLO – Obstinada? Ela é descontrolada, isso sim! 
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Onde já se viu, prejudicar dezenas de trabalhos por 

uma rixa? Uma vingancinha barata? Hum! 

 

MARCELO – Pensem comigo, em uma noite, em pouco 

tempo, como ela ia apagar, praticamente reformatar 

uns 20 computadores, roubar as duas bonecas, apagar 

as câmeras de segurança e sair sem ser vista? Os 

seguranças demoram só 15 minutos durante a troca de 

posto, se ela fez algo, foi nesse tempo ou menos! 

 

CONSUÊLO – Jaque, sabe de mais alguma coisa?  

 

JAQUE (TENSA) – Não, por que? Eu pareço saber? 

 

CONSUÊLO – Você me parece uma ótima observadora e 

também me parece um tanto quanto nervosa...tem algo 

te incomodando? 

 

JAQUE – Tem, tem sim... 

 

MARCELO – Então nos conte! 

 

JAQUE – Já pararam para pensar e se isso não foi a 

Lívia? Tem muita gente na redação que tem formação 

pra ocupar cargo bem mais alto! Isso com o tempo vai 

gerando uma revolta...até tomar um aspecto maior... 

 

CONSUÊLO – Se for isso, estamos perdidos...porque 

se aconteceu uma vez, pode acabar se repetindo... 
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MARCELO – É...a verba do mês sendo gasta para pagar 

os patrocinadores pela revista não lançar a edição 

mensal... 

 

CONSUÊLO – A mim me preocupa mais como vamos 

reproduzir a do mês seguinte ao que está 

chegando...já a do próximo mês foi pro lixo, faltam 

só 2 dias para o término do prazo de fechamento da 

edição! 

 

MARCELO – Se eu descubro quem ajudou nessa 

sabotagem... 

 

(A CÂMERA FOCA EM JAQUE) 

 

CENA 4 – ESTÚDIO FOTOGRÁFICO – SALA DE FOTOGRIA – 

TARDE – INT. 

 

SONOPLASTIA: “FAMOSA (BILLIONAIRE)” – CLÁUDIA 

LEITTE (ATÉ O FIM DESTA CENA) 

CARMINHA É FOTOGRAFADA. FAZ POSES SOB FLASHES, 

MUDA DE ROUPA, MAIS FOTOS. 

 

 CORTA PARA: 

 

CENA 5 – GLOSS LIFE – REDAÇÃO – TARDE – INT. 

CONVERSAS, CLIMA AGITADO, MUITO RITMO.  

LUCIANA SE APROXIMA DA MESA DE CLÁUDIA. 

 

LUCIANA – Já tá sabendo do que aconteceu, né? 
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CLÁUDIA – Já sim. Tá uma loucura a redação depois 

que essa bomba caiu! 

 

LUCIANA – É amiga, mas se prepara, que vai piorar! 

 

CLÁUDIA – Eles vão... 

 

LUCIANA – Enxugar a folha de pagamento, sim...estou 

te avisando pra você tentar sair dessa por cima!  

 

CLÁUDIA – Como você tem toda essa certeza de que eu 

vou ser demitida? 

 

LUCIANA – Você está sem um projeto fixo e trabalha 

a anos aqui...eles podem contratar outra no seu 

lugar que aceite o trabalho por menos, bem menos! 

 

CLÁUDIA – Mas isso não prova nada! E se eu peço 

demissão e acaba que eu não seria demitida? 

 

LUCIANA – Cláudia, eu estou com a folha de nomes da 

demissão pra levar pro RH. Você vai sair nessa leva, 

e eu fico muito triste com isso! 

 

CLÁUDIA (SE CONTROLANDO PARA NÃO CHORAR) – Então é 

oficial, né? 

 

LUCIANA – Sim.. 
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CLÁUDIA – Então eu vou pedir a minha demissão, ainda 

consigo colocar no currículo as desculpas de 

afastamento para cuidar de projetos pessoais... 

 

LUCIANA – Tenho certeza de que você vai achar um 

lugar que te valorize! Não é por nada não, mas o que 

você fazia aqui era algo muito bom, mas muito abaixo 

da sua capacidade! 

 

CLÁUDIA – Obrigada, amiga! Vou falar com a Consuêlo 

antes, quem sabe ela muda de ideia, né?! (ABRAÇA 

LUCIANA) 

CORTE BRUSCO: 

CENA 6 – GLOSS LIFE – SALA DE CONSUÊLO – TARDE – 

INT. 

CLÁUDIA BATE NA PORTA E ABRE. 

 

CLÁUDIA – Com licença, Dona Consuêlo...eu tenho um 

assunto em pendência para tratar com você. 

 

CONSUÊLO – Eu imagino que assunto seja esse. Sente-

se. 

 

(CLÁUDIA SE APROXIMA DE CONSUÊLO E SE SENTA) 

 

CLÁUDIA – Eu fiquei sabendo da lista de 

demissões...e que estou nela...não tem nada que se 

possa fazer para evitar a demissão? 

 

CONSUÊLO – Ou demitimos ou quebramos. A única coisa 

que posso fazer por você é uma carta de 

recomendação, o que, vai por mim, vale tudo nesse 

meio em que trabalhamos! 
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CLÁUDIA – Uma pena não ter nada mais humano pras 

dezenas de pessoas demitidas! 

 

CONSUÊLO – Talvez até tenha, meu bem, mas eu não sou 

humana, eu sou patroa! 

 

FADE OUT: 

 

FADE IN: 

 

CENA 6 – RUAS CARIOCAS – ENTARDECER – EXT. 

SONOPLASTIA: “VITORIOSA” – IVAN LINS(ATÉ O FIM 

DESTA CENA) 

VAI ANOITECENDO, PLANOS GERAIS MOSTRANDO PESSOAS 

CAMINHANDO NAS RUAS. 

FADE OUT: 

 

FADE IN: 

 

CENA 7 – GLOSS LIFE – ESTACIONAMENTO – CARRO DE 

CONSUÊLO – INT. 

DE DENTRO DO CARRO, CONSUÊLO RECEBE UM TELEFONEMA 

DO DETETIVE ADERBAL E ATENDE. 

 

DETETIVE ADERBAL (V.O.) – O dossiê está pronto! Já 

sei tudo sobre a vida de Lívia! Tudo mesmo! 

 

CONSUÊLO – Ótimo! Daqui a uma meia hora já estarei 

no meu apart., venha me entregar ele em mãos. 

 

DETETIVE ADERBAL (V.O.) – Perfeito. 
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(A CÂMERA CONGELA EM CONSUÊLO SATISFEITA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


