LISTA DE DIÁLOGO – DINHEIRO FÁCIL


- Isso aqui é um bico, isso aqui é um bico. Isso aqui é mais para uma pessoa que está desempregada entendeu, para pessoa desempregada, por exemplo, você passa por ai, vê pai de família, senhoras que estão trabalhando nisso aqui por que o desemprego ta grande;
- Saio de casa mais ou menos 04:30h da manhã, 04:30h para chegar aqui antes das 07:00h;
- Chegando no serviço, eu espero o fiscal chegar para ver se eu vou ficar no mesmo lugar;
- Eu comecei em Madureira mais ou menos em 2002, depois de dois anos que eu fiquei em Madureira eu vim para o Centro do Rio;
- Cada papel que tem uma cor diferente, tem um escritório diferente também, já é outro fiscal, outro gerente, outros patrão, outros donos já; 
- Mas eu não chego a fiscalizar realmente quantos papéis as pessoas distribuem, porque tem sempre alguém que distribui mais que as outras pessoas;
- Eu to trabalhando também pó, porque eu tenho que ajudar a minha mãe, meu pai em casa, porque a situação ta meio difícil;
- É porque eu tava precisando, entendeu?. É porque eu preciso;
- Assim, o escritório, ele é empréstimo entendeu?. Ele empresta o dinheiro, o dinheiro sai na hora;
- Aqui nós ganha R475 reais por semana, era pra gente ganhar R$ 100 e pouco, R$ 200 por semana, ai trabalha até tal hora, pega 06h, 07h da manhã para largar 16h e ganha pouco;
- Ai, a senhorita vai ajudar de novo, se ela quiser vai ajudar o dia todo, deixa que eu tiro, eu sei o que eu quero!...Muito obrigada, ta vendo, não tem vergonha cara! Faz falta R$10 senhora?
- Não;
- Ai o cara vai trabalhar na Baixada, entendeu?, mora na baixada, chega lá o patrão fala: Não vai poder trabalhar devido o vale-transporte caro ai a pessoa vai, pra pessoa não partir pra outras formas, roubar e tal... inclusive aqui no papel, tem pessoas que deve fazer isso, então para não partir pra esse lado, a pessoa passa pro papel, passa pro papel. Em plena sexta feira o cara tem, não é nada, né nada, R$60, R$75, já ajuda, dá para pagar uma luz, comprar um gás, tomar uma cervejinha por fora...;
- São pessoas que precisam, que realmente estão aqui porque precisam, pessoas que querem realmente trabalhar, mas não tem oportunidade de trabalho em diversos lugares;
- Trabalhei no Supermercado Campeão de ensacar, ensacava e levava o carrinho na casa das madame ai ganhava um dinheiro, ai depois eu fui mudei lá pra onde eu moro agora na Baixada;
- Tem gente que é educada, como o colega falou, tem uns que pega o papel e agradece, agora tem uns que pega o papel e rasga, joga no chão, tem uns que vai empurra a mão da gente. Tem uns que chega, não obrigado e tal, onde que é a agência que eu vou lá pegar um empréstimo e tal;
- Apenas estamos trabalhando, divulgando uma coisa que deram pra gente divulgar entendeu? Que é o escritório;
- Meu pai morreu no dia 31 de dezembro, dia de festa, eu fiquei triste, estou muito triste e sou uma mulher triste até hoje. E eu nunca pensei que ia perder meu pai na vida. Depois que meu pai morreu, que eu desci pra cidade pra procurar trabalho (Música) Eu sou nascida e criada aqui na favela, na comunidade do Morro da Providência. Já fiquei na BMG sete meses, no Dinheiro Rápido, nesse que eu to agora não, no outro, nesse eu to 03 meses, no outro eu fiquei dois. Eu já rodei aquela cidade toda trabalhando. No outro dia, eu quase ia sendo presa na cidade, entregando papel, mais um pouco. A Federal quando bate, o homem me viu entregando papel, a minha sorte é que o rapaz falou: Renata cuidado que lá vem os Policia ai!. Eu falei, não devo nada a eles;
- Minha arma é essa aqui, essa aqui oh!;
- Se eu pudesse também fazer um empréstimo lá nessa firma, ai eu fazia. Eu vou pegar o dinheiro, lá, e depois?. É  arriscado até depois eles virem atrás da gente pra matar, porque eles ficam com a nossa identidade. A pessoa que se meter com agiota, ta se metendo com...
- Mas já o departamento de cobrança já é um outro escritório que não pertence a nossa rede;
- Se aparece se uma pessoa, duas ou três ou quatro  que não é racista, nem tão pouco materialista, que não tem dez reais pra levar um CD, mas fala repentista, não posso levar um CD que é dez, mas eu vou dá um incentivo ai pra tu e ela cantar um desafio;
- E qual é o incentivo?
- É uma pequena quantia, quem achar não fica rico e quem perder não fica pobre;
- Meu objetivo é gravar um CD, gravar um CD e cair na mídia, é... fazer shows e tal;
- Falei, um dia tú vai ver só, um dia eu ainda vou aprender a dançar, ai nego ficava rindo da minha cara, dizendo que eu tava maluco e o caramba. Ai tipo que como, ai tipo que nós produz umas músicas, faz umas músicas de funk, produz elas, ai tipo quando tem umas festas de ruas assim, nós pergunta se pode dançar, ai quando o cara deixa a gnete dançar, a gente vai e dança. mas no momento, a gente não tamu ganhando nada não, a gnete tá dançando pra se levantar, né, pra ver se consegue. Porque eles olham muito pra aqui pra zona sul, porque a baixada fluminense eles quase não vê direito;
- Que Deus possa ter sempre um lugarzinho pra eu poder fazer meu Técnico de Enfermagem;
- Eu quero pros meus filhos, tudo nesse mundo, eu quero que meus filhos cresçam, estuda;
- Como Nordestinos que somos nós a gnete divulga a arte em todo lugar do país;
- Assim, você consegue ajudar tanta pessoa que você acaba se acostumando com isso, que acaba querendo ficar mais e mais, achando que você vai poder ajudar várias e várias pessoas, 
- Vamu cantar mais um pra ver qual a diferença entre o rico e o pobre;
- Você vai cantar pra quem?;
- Eu vou dizer o que o rico tem...;
- E eu vou dizer o que?; 
- Vai dizer o que o pobre tem!;
- Vai cantar não?;
- Não!;
- Porque?;
- Porque pobre não tem porra nenhuma!;
- Que isso Therezinha;
- Pobre tem o que, pelo amor de Deus?;
- Quando eu falar do filho do rico, o pai paga os estudos, anda todo arrumado;
- E o pobre só tem cabeça e ureola, o miséravel;
- Mas é dele;
- Se eu falar na casa do rico;
- Eu falo na casa do pobre;
- Se eu falo na mulher do rico;
- Eu falo na mulher do pobre;
- É um trabalho que traz o título """O Rico e o Pobre, é assim oh,:
- Tá no CD hein gente!;
Música Final:  - O Rico é quem come tudo e tudo o que quer ele come, mas é o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome;
Música Final: - oie, o rico é quem come tudo e tudo o que quer ele come, mas é o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome;
Música Final: - oie, o rico quando se casa, é o mesmo que entrar no céu, da noiva, ele vira o véu, vai nos EUA curtir a lua de mel;
Música Final: - O pobre quando se casa é forró a noite inteira, apito se logo sente, a cachaça é bagaceira e os noivo fica pensando em se lasca no 80;
Música Final: - O Rico é quem come tudo e tudo o que quer ele come, mas é o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome;
Música Final: - A filha do homem rico, passeia, dança, namora, sai de casa pro pagode, chega mais de duas horas,  a mamãe abraça ela e ainda diz minha donzela você tá chegando agora!;
Música Final: - A filha do pobrezinho quando sai pra passear, chega mais de dez horas, o pai quer logo matar,  ela corre pra cozinha, a mãe diz essa galinha tá querendo é furunfá!;
Música Final:  - O Rico é quem come tudo e tudo o que quer ele come, mas é o pobre quem trabalha, ganha pouco e passa fome;
Música Final: - E no do rico quando chora, a mãe diz não chore não, vai pra sala meu amor, vai assistir televisão, porque mais tarde papai leva pra andar de avião;
Música Final: - E o filho de peobre quando chora leva logo uma porrada, a mãe logo começa dizendo: Cala a boca Zé Buchada, se continuar a chorar, te lasco de cacetada.

