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SUPERMAX é o nome de uma prisão de segurança máxima desativada,

localizada em algum ponto isolado do Acre, no coração da oresta

amazônica. Este é o cenário escolhido por uma emissora de TV como

locação de um reality show, na nova cção que a Globo exibe nas noites

de terça-feira, de 20 de setembro a 13 de dezembro de 2016. Com 12

episódios, a trama vai mostrar o connamento de 12 participantes, com

pers totalmente diferentes. São sete homens e cinco mulheres que,

embora ainda não saibam, possuem um traço em comum: todos eles

tiveram algum tipo de problema com a lei. O programa é apresentado

por Pedro Bial, que logo desaparece do contato com os participantes. A

partir daí coisas estranhas começam a acontecer.

Trata-se de uma variada gama de personagens, que inclui um ex-policial,

um lutador de MMA, uma socialite, um ex-padre, uma enfermeira, o

assessor de um político que fez delação premiada e um famoso jogador

de futebol caído em desgraça, entre outros. Na convivência forçada,

todos terão motivos para esconder quem são de verdade e que crime

cometeram, enquanto participam de provas eliminatórias em busca do

prêmio de R$ 2 milhões.
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Mal iniciado o reality, logo após a realização da prova inaugural, ocorre algo inexplicável

que intriga os participantes: o apresentador não aparece no horário combinado. Este é

apenas o primeiro indício de que algo não vai bem. A partir daí, os sinais de que o grupo

pode ter sido abandonado e entregue à própria sorte vão se sucedendo: os alimentos não

são repostos na despensa e o funcionamento automático do presídio começa a entrar em

colapso. Com isso, as diculdades de convivência aos poucos dão lugar à luta pela

sobrevivência.

Como se isso não bastasse, alguns participantes começam a manifestar sintomas de uma

doença desconhecida e letal, que os obriga a buscar por ajuda externa, mesmo sabendo

que a prisão é inexpugnável e seus apelos não encontram respostas nos canais de

comunicação combinados com a produção do programa. Em determinado momento,

todos se convencem de que foram abandonados.

Enquanto buscam saídas e respostas, os participantes passam a ser ameaçados também

por uma presença maligna que parece habitar a oresta amazônica.

SUPERMAX é escrita por Marçal de Aquino e Fernando Bonassi, tem direção de núcleo de

José Alvarenga Jr. e direção de gênero de Guel Arraes.

UM REALITY SHOW NA PRISÃO

A ctícia prisão SUPERMAX será cenário

da mais avançada experiência de

connamento humano já desenvolvida.

O local não entrou em funcionamento

por embargo da Justiça, devido à

suspeita de que as obras não

respeitaram os códigos de construção

civil em áreas de proteção ambiental e

também porque o projeto, por seu

extremo rigor disciplinar, foi considerado

desumano.

Por força dessas questões, o

empreendimento foi interrompido

quando apenas dois terços da

construção estavam concluídos, de

modo que uma parte do presídio restou

inacabada. Dotada da mais avançada

tecnologia de monitoramento e

segurança, a SUPERMAX é

comprovadamente um presídio à prova

de fugas.
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OS CONFINADOS DA SUPERMAX

SABRINA

Cleo Pires

Psicóloga, 27 anos, lha de 
um grande empresário, foi 
sequestrada no passado e 
esteve quatro meses em 
cativeiro. Pretende usar o 
dinheiro do prêmio com 
bons advogados, capazes 
de tirar da cadeia o homem 
que ama:  seu próprio 
sequestrador.

ARTUR

Rui Ricardo Diaz

Conhecido em seus tempos 
de glória como “Rei Artur”, é 
um ex-jogador de futebol 
que ainda acredita estar 
em atividade. Porém, mais 
do que a má forma física, 
seu passado conturbado 
não deixa que isso 
aconteça. Com o dinheiro 
do prêmio, Artur quer abrir 
uma escolinha de futebol. 

BRUNA

Mariana Ximenez

Enfermeira,  30 anos, bonita,  
vaidosa e extremamente 
solidária, que não consegue 
ver o sofrimento alheio sem 
tomar alguma atitude. 
Trabalhava num grande 
hospital, cuidando de 
pacientes terminais, mas foi 
demitida. Participa do 
programa pelo dinheiro.

DANTE

Ravel Andrade

Com 20 anos, é o mais 
jovem integrante do reality, 
adepto de seitas satânicas. 
Pálido, cabelos compridos, 
ar de roqueiro,  cheio de 
tatuagens. Ainda que 
oriundo de família muito 
rica, Dante participa pelo 
prêmio em dinheiro, pois foi 
deserdado pelo pai.
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OS CONFINADOS DA SUPERMAX

DIANA

Fabiana Gugli

Dona-de-casa, cerca de 40 
anos, viveu um plácido 
casamento com um 
professor, que adoeceu e 
denhou em pouquíssimo 
tempo. Diana então 
descobriu que ele era 
portador do vírus HIV. A 
partir daí, dedicou-se a uma 
insólita vingança.

CAPITÃO SÉRGIO

Erom Cordeiro

Homem bonito, 35 anos. 
Sergio pertenceu aos 
quadros da PM, mas foi 
afastado por causa de um 
crime que sustenta não ter 
cometido. Hoje ganha a 
vida como segurança 
particular e vê no programa 
uma oportunidade de 
retornar à polícia.

CECÍLIA

Vânia de Brito

Ainda jovem e bonita, 
Cecília já fez parte do  jet
set carioca. Foi atriz 
coadjuvante em algumas 
novelas e fez também 
comerciais. Após a morte 
do lho e o m de seu 
casamento, beira a miséria. 
Está no reality pelo dinheiro. 

JOSÉ AUGUSTO

Ademir Emboava

Economista, 45 anos, ligou-
se a políticos, passando a 
atuar nos bastidores como 
“arrecadador” de fundos 
para as campanhas de um 
partido. Participa do reality 
porque acredita que a 
notoriedade vai garantir sua 
sobrevivência.
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OS CONFINADOS DA SUPERMAX

JANETTE

Maria Clara Spinelli

Nasceu pobre, a mãe 
morreu cedo, viveu uma 
infância de privações em 
companhia do pai, um 
alcoólatra violento. Fugiu de 
casa e hoje, aos 30, é dona 
de uma rede de salões de 
beleza no Rio. Precisa do 
dinheiro do programa para 
salvar o negócio.

PADRE NANDO

Nicolas Trevijano

Bonito e vaidoso, dedicou 
20 de seus 35 anos à Igreja. 
Foi afastado, (injustamente, 
garante), mas ainda se 
considera um padre diante 
de Deus. Participa do 
programa para tentar 
reparar a suposta injustiça 
de que foi vítima. 

DR. TIMÓTEO

Harildo Deda

66 anos, médico reformado 
do Exército. Reservado, é  
homem de poucas palavras 
e traços autoritários. 
Compete pelo prêmio em 
dinheiro, pois nunca se 
apoderou de um centavo 
que não fosse seu e vive 
modestamente de sua 
aposentadoria minguada. 

LUIZÃO

Bruno Belarmino

30 anos, silencioso e bruto, é  
ex-lutador de MMA. 
Atormentado por uma 
culpa antiga, hoje, aos 30 
anos e afastado do ringue, 
se dedica a domar a raiva e 
violência e  tentar 
compreender o processo 
que sofreu em sua 
derradeira luta. 
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ESQUEMA COMERCIAL

De 20 de setembro a 13 de dezembro/2016 (12 episódios)
(exceto dia 11/10 – Eliminatórias da Copa)

PERÍODO

Terças-feiras, após a 1ª Linha de Shows

DIA/HORÁRIO

TNOB – Show de Terça-feira II

SIGLA NO SIS.COM

*R$1.419,00

PREÇOS DE 30” 

Série

GÊNERO

(*) PREÇO COM BASE NA LISTA DE PREÇOS ABRIL A SETEMBRO DE 2016
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