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Inspirada nas mais famosas histórias do imaginário
popular, a nova minissérie da RECORD TV será
contextualizada na cidade de São Paulo.
A produção promove o mistério e a dúvida
quanto à veracidade dos acontecimentos. Uma obra
para encantar os telespectadores e desafiar os mais
céticos.

Nº de Episódios: 5
Dias de exibição: 02 a 04, e 07 e 08 de Janeiro/2019,
após o Jornal da Record

Bianca, uma típica “patricinha” dos Jardins
(região nobre de São Paulo), tem uma forte
ligação com o banheiro do colégio: ela é
bulimica. Nessas constantes idas ao banheiro e
com o avanço das graves consequências do
distúrbio alimentar, Bianca começa uma
transformação assustadora: entra em fases de
delírio e confusão mental, que atrai e se
confunde com a lendária Loira do Banheiro.

Dono de uma empresa que vende tecnologia em
segurança para casas e condomínios, Otávio vai preso após
descobrirem que ele estava envolvido com uma gangue
que assaltava, justamente, as casas de seus clientes.
Rosane, sua mulher, após ser vítima de um assalto, por
assaltantes vestidos de palhaços, ela passa a receber
ameaças o que a leva a ficar paranoica com a tal gangue
dos palhaços.

Após a chegada misteriosa de um quadro
que figura um menino chorando e as
pressões que Dr. Hélio, um oncologista,
sofre, trazem à tona a lembrança de uma
criança que morreu sob os seus cuidados e
faz com que ele perca o controle de suas
pesquisas, caminhando rumo à sua própria
destruição.

Jane ao ter que cuidar da sobrinha Julia, de 11
anos, depois que a irmã precisou viajar
emergencialmente, se depara com seu passado
traumático: Jane era babá quando jovem e o
garoto de quem tomava conta, sumiu. Boatos
diziam que tinha sido sequestrado pelo lendário
Homem do Saco. Tendo novamente que cuidar
de uma criança ela entra em pânico e seu
passado volta à tona, deixando o medo e a
lenda interferirem em sua vida.

Após o nascimento de Maria, Aline começa a apresentar
sintomas de depressão pós-parto - principalmente uma
desconexão com a nova bebê - e vê sua casa e suas relações
pessoais saírem de seu controle. Sua sogra Sônia, uma
psiquiatra renomada, presenteia seu outro neto Dudu com o
boneco Amigão.
O que de início parece uma amizade imaginária pura, suprindo
a carência do menino por ter deixado de ser o filho único,
após a chegada da irmã, evolui para uma relação sinistra. Aline
percebe que a personalidade do menino vai se alterando e
começa a achar que o boneco pode ser o responsável.

Entrega Comercial

Nº de Episódios: 5
RECORD TV
Entrega Comercial por episódio:
• 01 vinheta caracterizada de 5”
• 01 comercial de 30”
• 01 insert de vídeo animado¹

• 05 Publiposts nas redes sociais da
RECORD TV

Total: 15 inserções

• 05 Galerias de fotos com os
bastidores dos episódios
patrocinadas com mídia display

17 MM
SEGUIDORES
NAS REDES SOCIAIS DA RECORD TV

• 05 Trechos de cada episódio com
vinheta de oferecimento da marca

5 MM
IMPRESSÕES
GALERIA DE FOTOS/ 300x250 / OVERLAY / NATIVE /
MIDIA BOX / ISLAND MOBILE / BANNER MOBILE

¹Sob aprovação artística da emissora
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Demais Mercados:

Por episódio:
01 vinheta caracterizada de 5”
01 comercial de 5”

Por episódio:
02 vinhetas caracterizadas de 5”
01 comercial de 5”

Total: 10 inserções

Total: 15 inserções

