"Presença" - Thriller - Cauê Laratta
Logline: Quando uma série de suicídios coletivos começa a acontecer, um psiquiatra é empurrado
ao limite de sua sanidade.
4 de abril de 2018. Em um intervalo de menos de cinco minutos, aproximadamente mil pessoas
cometem suicídio na cidade de São Paulo.
Davi, 65 anos, é um psiquiatra que não acredita mais em Deus. Especialista em pacientes
suicidas, ele é convocado pela polícia para ajudar no caso. Davi se une a uma força-tarefa
formada por detetives, investigadores digitais e até mesmo padres, mas eles não encontram
nenhuma evidência de que os suicídios estejam conectados. Há apenas um padrão: nenhuma das
vítimas tinha mais de 60 anos.
O time trabalha com algumas hipóteses quando o dia 4 de maio chega. Uma nova onda de
suicídios acontece, mas dessa vez é muito pior: quase dez mil pessoas tiram a propria vida,
incluindo o único filho de Davi e metade dos membros da força-tarefa.
A cidade descende para a anarquia. Um secto religioso, que proclama que os suicídios são uma
vingança divina, atrai milhares de seguidores, e passa a influenciar politicamente a cidade. Davi
começa a perder sua sanidade. Ele é forçado a encarar a possibilidade mais terrível: que as
pessoas realmente tenham perdido o desejo de viver.
O dia 4 de junho se aproxima. Davi tranca-se em casa. Lá fora, a cidade está sitiada. Sentado ao
seu piano, Davi nota que não é mais capaz de ouvir a nota mais grave do instrumento.
Subitamente, ele se dá conta: o que quer que tenha influenciado os suicidas deve ter sido um
som, propagado através de dispositivos eletrônicos. Um som fora do alcance auditivo dos idosos.
Davi localiza a gravação de um dos suicídios. Ele a reproduz, cortando todas as frequências
sonoras acima de 22 Hertz. Algo sobra ali. Um sussurro. Ele amplifica o som… até que escuta
uma espécie de mantra profundo, hipnótico. Davi liga para o comandante da força-tarefa e reporta
seu achado, antes que os efeitos do mantra comecem a agir sobre ele.
A polícia encontra a origem do som: a sede principal do secto religioso. Eles chegam ao local na
última hora e conseguem impedir um novo ataque. Em sua casa, enquanto luta para não
apunhalar o próprio coração, Davi recita uma oração que sua avó o ensinou.

