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Parte I

argumento cinematográfico
de
Carlos Reichenbach
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Carlos Reichenbach

Protagonistas
SERENA: Mulher de 55 anos, bonita e aparentando menos idade. Independente, é uma das
enfermeiras-chefe do Hospital Miguel Couto,
no Rio de Janeiro. Tornou-se amante do Senador Américo Baldani por puro acaso, quando
atendeu-o no pronto-socorro do hospital. Com
o senador tem uma relação firme, embora esporádica. É uma espécie de confessora dele.
Conhece (ou pensa que conhece) todas as
aventuras amorosas dele e, à sua maneira, lhe
é fiel.
LUÍS ROBERTO: 16 ou 17 anos anos, resultado
de uma aventura do senador em São Paulo com
uma conhecida estilista de moda. O senador sabe
de sua existência. Sabe que ele é o único homem que gerou em todas as suas relações e irá
tentar recuperá-lo. O senador tem outras amantes e, legalmente, uma família oficial com esposa e duas filhas.
Outros Personagens Centrais
PAULO HERMES: homem de confiança do senador.
MIKLOS: um engenheiro de pesca húngaro e
conquistador.
MICHELE / SUZANA / LOBO / PENHA / HÓSPEDE
GAÚCHO
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ISABELA SIQUEIRA: mãe de Luís Roberto
VALQUÍRIA BALDANI: a esposa legal do senador
ÂNCORA DO TELEJORNAL
Comparsas
CHOFER GAÚCHO / INVESTIGADOR 1 / TIA DE
SERENA / ENFERMEIRA 1
GARÇOM RESTAURANTE BEIRA-MAR / GARÇOM
DO BISTRÔ / REPORTER DA TV / ATENDENTE DA
PADARIA / DONO DO POSTO DE GASOLINA /
DONO E CAIXA DO RESTAURANTE BEIRA-MAR
/ RECEPCIONISTA DO HOTEL
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PRÓLOGO
A) São Paulo - Modesto apartamento de
cobertura no bairro da Aclimação.
O filme abre com o suicídio da mãe de Luís
Roberto. Mãe e filho moram num apartamento
de cobertura, em São Paulo, no bairro da Aclimação. A primeira imagem que surge na tela é
um close de uma bela mulher de quarenta anos,
lívida, olhar perdido no infinito, o vento mexendo em seus cabelos. A seqüência estabelece uma
ação paralela com o jovem Luís Roberto chegando em casa, vindo do colégio, e procurando a
mãe; quando entra na sala de visitas, a descobre
a certa distância no parapeito do terraço, preparando-se para se jogar no vazio. O garoto grita o nome da mãe, apavorado. Close da mãe virando o rosto para o filho e sorrindo. Ela se ati-

ra. O garoto arregala os olhos horrorizado; não
consegue se mexer e desaba no chão, como se
desmaiasse.
Na televisão, o noticiário da noite detalha o
escândalo financeiro envolvendo o dr. Américo
Baldani, poderoso senador da república. Entra
entrevista da esposa oficial do político, lavando
a roupa suja da vida íntima do casal e seu
envolvimento com tráfico de influência e
enriquecimento ilícito. A mulher na tv está
histérica e acusa o marido de infidelidade
conjugal e outras baixarias.
B) Rio de Janeiro - Hospital Miguel Couto.
Na sala de descanso das enfermeiras, três funcionárias assistem tv e testemunham o depoimento da esposa do senador. Futricam entre si. Em
certo momento, Serena, uma das enfermeiraschefes, entra no recinto e flagra as colegas fofocando. Uma delas, deixa escapar o comentário
diretamente para Serena: “Vai sobrar pra você”
Serena fica estática assistindo o repórter dar as
últimas notícias do sumiço do senador e informa que sua vida particular e pregressa está sendo minuciosamente investigada pela imprensa.
Serena sai da sala e do hospital visivelmente
perturbada.
C) São Paulo - Modesto apartamento de
cobertura no bairro da Aclimação.
No apartamento de Luís Roberto, a polícia
interroga o rapaz sobre os motivos do gesto
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