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INT. SALA DE ESCRITÓRIO

- DIA - MANHÃ

JOÃO está de pé no meio da sala, olhando para alguns quadros
pendurados na parede. Seu semblante denúncia um sentimento
nostálgico. Focamos nos quadros. No primeiro, vemos uma foto
de um senhor e um garotinho que estão extremamentes felizes
e sorridentes.
FLASH BACK:
EXT. DIA - MANHÃ - 20 ANOS ATRÁZ
Um SENHOR e um GAROTINHO caminham por uma floresta chea de
arvores verdejantes, grandes e esplêndidas. Os dois estão
passando por uma pequena trilha.
SENHOR
Está vendo essas árvores?
GAROTINHO
Sim, o que que tem elas?
SENHOR
O que você vê?
GAROTINHO
Eu vejo apenas árvores, muitas
arvores. Bonitas, por sinal.
SENHOR
É só o que vê?
GAROTINHO
Sim.
SENHOR
Nesta floresta, há algo muito mais
do que arvores. Eu vejo a vida,
vejo o impossível, vejo progress e
vejo a nossa salvação.
O senhor para e abre os braços para se deleitar com o feixe
do sol que se transpassa pelas folhas das arvores e alveja o
seu rosto.
SENHOR
(continuando)
Cada uma dessas árvores tem uma
história, tem augo a nos ensinar.
Elas nascem pequenas, frágeis e
vuneráveis, não tem ninguém que as
protegam, estão sós, ao leo do dos
adventos naturais. Poucas conseguem
chegar a idade adulta, desfrutar da
reprodução e disseminar o seu
código genêtico.
O garotinho fita o senhor, de forma a está atendo o que ele
fala.

2.
SENHOR
Quando elas nascem, dependem de
vários fatores para se manterem
vivas. Precisam da luz, a qualidade
do solo, água e proteção contra os
predadores, o que aramente tem.
Mesmo assim elas enfrentam os
desafios e muitas vencem. Algumas
se adaptam, veja aquela arvore!
Eles param e observam uma arvore torta, poucos metro a
dentro da floresta.
GAROTINHO
Por que ela está tão torta?
SENHOR
A luz, as árvores precisam muito
dessa energia. Elas precisam da
energia solar para se
desenvolverem. Aquela arvore nasceu
na penumbra, mas desafiou a sua
natureza e se emergeu para luz. Por
esse feito, ele foi capaz de
reproduzir boa parte dessas
árvores. Se não foce a coragem
dessa árvore e a vontade de viver,
provavelmente essa floresta não
seria o que ela é hoje.
GAROTINHO
Impressionante.
SENHOR
Sem as árvores não existimos, sem
elas não haveria vida na terra.
Atravéz do processo da fotossíntese
que as árvores nos presentiam o
óxigênio, um elemento primordial
para a nossa existência.
Eles chegam em um pequeno riacho. Borboletas dançam em meio
as flores nas margens, o SOM da água que se requebra nas
rochas, passa uma sensação de calma e relaxamento.
SENHOR
(vislumbrado)
Veja que magnífico. Cada elemento,
cada ser, cada espécie colaboram
para para tudo está em perfeita
armonia.
O senhor encara o horizonte. Seu semblante muda
repentinamente, ele permanece encarando o horizonte de forma
harmonia.
GAROTINHO
O que foi vovô?

3.
SENHOR
Sabe, as vezes eu não consigo
entender. A natureza é tão bela e
perfeita, nos presentiou com tudo
isso...
Ele olha em volta.
SENHOR
(continuando)
E o que damos em troca? Nada,
apenas destruição, poluição,
desrespeito e falta de
consideração. A maioria dos seres
humanos são ingratos, destroem e
devastam tudo o que tocam. Sem a
natureza não sobrevivemos, mas ela
sem nós, sobrevive.
Ele se senta em um tronco na beira do riacho. O garotinho
encara o riacho. O senhor observa o garotinho.
SENHOR
Junior, me prometa que vai tentar
ser o melhor de si mesmo a cada
dia? Que vai dar valor a vida, os
seres vivos, cuidar da natureza e
esforça-se para defender o pouco
que resta?
O garotinho olha para o senhor e esboça o um leve sorrizo
inoscênte.
GAROTINHO
Prometo, vovô.
INT. SALA DE ESCRITÓRIO - DIA ATUAL - DIA - MANHÃ
Junior respira profundamente e olha para o senhor da foto
com orgulho. A porta do escritório se abre e JÚLIA entra, é
a sua secretária.
JÚLIA
Está tudo pronto Sr.
JUNIOR
Obrigado, Júlia.
Eles saem da sala, seguimos eles caminhando por um salão,
com várias mesas, uma grande estação de trabalho, decorada
com vazos e plantas. Na medida que Junior vai passando, as
pessoas se levantam e o comprimenta com respeito e
admiração. Eles chegam em uma sala de conferência que está
abarrotada de pessoas. Junior caminha até o microfone. A CAM
se afasta lentamente, revelando todo o salão, atráz do
Junior, vemos um grande banner com a foto do Junior
sorrindo, no banner está escrito: "O HOMEM QUE SALVOU A RAÇA
HUMANA CUIDANDO DA NATUREZA".

