


Um corpo de mulher é encontrado por dois 
jovens à beira de um lago. Logo, a 
identidade da vítima é revelada: trata-
se da jovem esposa de um dentista, que 
confessa o assassinato à polícia. A 
notícia se espalha rapidamente e, sem 
demora, chega à festa na casa do 
prefeito. As figuras públicas mais 
influentes da região estão presentes. A 
agitação é grande. O delegado se apressa 
em declarar que o caso já está 
resolvido. 

Assim começa, Se Eu Fechar os Olhos 
Agora, a nova minissérie da Globo.

ANO DE 1961   

SÃO MIGUEL,  RJ  



Com mais perguntas do que 
respostas, a teoria de que o 
réu confesso não passaria de 
um bode expiatório ganha 
força quando eles vasculham 
o passado da vítima.

Ninguém parece querer 
descobrir a verdade sobre a 
morte da moça. Um espiral 
vertiginoso de violência é 
deflagrado e ganha contornos 
conspiratórios. Todos os que 
chegam perto da verdade são 
liquidados e o processo 
parece irreversível. 

Apreensivos, a cada esquina, 
eles olham para trás... 

A minissérie de suspense 
inspirada na obra homônima 
de Edney Silvestre, foi 
escrita por Ricardo 
Linhares e, conta com a 
direção de Carlos Manga Jr.

OS AMIGOS DECIDEM 

INVESTIGAR O CRIME

SERÁ TARDE 

DEMAIS?



CONFIRA O TRAILER

http://bit.ly/sefecharolhos
http://bit.ly/sefecharolhos


Em 10 dias de exibição 

nesta faixa*, a Globo 

tem o potencial de 

alcançar mais de  

75,4 milhões de 
telespectadores. 

Em média, 23,8 
milhões estão 

assistindo a Globo, a 

cada minuto nesse 

horário.
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FONTE: KIM WORKSTATION - REGIÕES METROPOLITANAS TR PREMIUM 

E PV PREMIUM – 08/01 A 23/01/2019 (*) FAIXA HORÁRIA SEG, TER, QUI E 

SEX – 22h20 às 23h - UNIVERSO PROJETADO ATLAS GLOBO (JAN’19) 

TP: 202.420.696.



ESQUEMA 

COMERCIAL

PERÍODO: de 15/04  a  30/04 - 10 episódios

DIA/HORÁRIO:  segunda, terça, quinta e sexta, 

após o Novela III

SIGLA NO SIS.COM:   MINI

PREÇO DE 15”:  R$ 1.908,75

PREÇO DE 30”:  R$ 2.545,00

GÊNERO: MINISSÉRIE

Preço a vista, com base na Lista de Preços de Abril a Setembro/19.




