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LOG LINE
Carlos Medeiros, um policial traumatizado que foi posto de lado pela força, é
reintegrado para resolver o bizarro assassinato de uma prostituta. Mas o que parece
ser uma investigação comum, acaba sendo o elo perdido para um caso que envolve o
tráfico internacional de mulheres, um luxuoso bordel e o maior escritório de
advocacia da Califórnia. E, para desespero de Carlos, pode estar relacionado com o
único caso que ele nunca poderia resolver, o desaparecimento de sua esposa: a
promotora assistente do Estado, Lilly Medeiros.

UNIVERSO NARRATIVO
Alternando entre diferentes enredos, Metrópole irá cruzar as vidas de personagens
que pertencem a realidades distintas: um policial imigrante que sofre preconceito e
descrença de seus iguais; um grupo de advogados de renome que só pensam em
dinheiro e influência política; o universo da prostituição de luxo; e o modo de vida
de duas grandes cidades, Los Angeles e Dubai. O show traz luz sobre como as
várias facetas do poder podem reunir indivíduos que nunca imaginaram ter algo em
comum.

Referências- The Good Wife, The Shield, CSI, True Detective, The Wire.

PÚBLICO ALVO
Indicada ao Público Adulto

Gênero - Masculino: 65% / Feminino: 35%
Faixa Etária- 18-24: 10% / 25-35: 10% / 36-50: 60% / 50-70: 15%
Classes – A: 40% / B: 35% / Classe C: 20% / Classe D: 5%

Metrópole será um convite ao voyeurismo e à reflexão de como é a
vida em uma cidade grande.

SINOPSE DA PRIMEIRA TEMPORADA
Carlos Medeiros é um ex-oficial da LAPD, do GERC - Grupo Experimental de Repressão e Contenção, uma unidade especial dedicada ao
combate ao crime organizado. Agora motorista de Uber, Medeiros dedica sua vida para encontrar sua esposa. Lilly desapareceu há seis
meses e todos na força acreditam que ela está morta. Mas não Medeiros. Sua fixação por este caso, o único que ele não conseguiu
resolver, levou-o à suspensão da força.
Mas seu melhor amigo Gilberto aparece com uma possível pista: Virgínia, uma acompanhante da boate Hot Shape, o bordel mais luxuoso
de LA, parece ter novas informações sobre Lilly. As conversas de Medeiros com Virgínia o levam a cruzar o caminho do Assassino do
Maçarico, um serial killer que foi perseguido por seu antigo time no GERC.
Quando o comandante Abbott, o ex-chefe de Medeiros, chega a um beco sem saída, Medeiros descobre que Virgínia foi sequestrada pelo
Assassino do Maçarico. Medeiros conecta com sucesso o assassino a uma lista de clientes especiais do Quarto Vermelho, um lugar
escondido na Hot Shape, onde o dinheiro pode comprar praticamente tudo. Medeiros se desespera, já que Virginia é o único elo com o
paradeiro de Lilly. O Comandante Abbott convida Medeiros de volta a GERC para ajudá-los a encontrar o Assassino do Maçarico. Com
seus interesses alinhados novamente, Medeiros e a equipe do GERC unem forças e trocam informações.
Medeiros encontra uma marca numa acompanhante falecida, uma tatuagem que ele viu antes, tanto nas fotos de Virgínia quanto nos
pertences pessoais de Lilly. De repente, Medeiros é pego em uma teia de tráfico de mulheres, corrupção e assassinato que envolve a
máfia japonesa Yakuza, o LAPD e uma poderosa firma de advocacia onde seu melhor amigo Gilberto é uma estrela em ascensão.
Medeiros e o GERC caçam incansavelmente o Assassino do Maçarico. Enquanto isso, Gilberto voa para Dubai para conhecer um novo
cliente. Lá, Gilberto - acidentalmente ou não - esbarra com Lilly, mas quando ele tenta avisar seu melhor amigo, Gilberto é sequestrado.
Medeiros captura com sucesso o Assassino do Maçarico, mas antes que o homem possa lhe dar pistas, ele cai morto, morto pela arma de
Medeiros, que foi roubada dele momentos antes.
Agora Medeiros é um prisioneiro que tem que enfrentar a difícil missão de provar sua inocência, libertar seu melhor amigo e encontrar
sua esposa.

CENÁRIOS PRINCIPAIS

BOATE HOT SHAPE:

É um lugar para os ricos e poderosos, um
clube privado luxuoso e discreto em
Trousdale, onde a luxúria é explorada em
todos os sentidos. A atmosfera elegante,
estilo "Eyes Wide Shut", é o lugar onde o
submundo e o convencional se conectam.
Hot Shape esconde o Quarto Vermelho,
onde apenas os membros mais exclusivos
- o VIP entre os VIPs - podem entrar.
Atravessar as portas escarlates do Quarto
Vermelho custa uma pequena fortuna, mas
uma vez lá dentro, não há limites para o
que pode ser feito, desde que o preço seja
pago. Aqueles que trabalham dentro do
Quarto Vermelho sabem que suas vidas
podem estar em risco, embora o dinheiro
compense o risco. Mas às vezes as coisas
saem do controle.
Algumas das melhores garotas da Hot
Shape
são
convidadas
para
novas
aventuras ao redor do mundo, sendo
Dubai e Barcelona os destinos mais
comuns. Essas garotas nunca voltam, mas
de vez em quando elas mandam notícias
sobre um sonho se tornar realidade. A
maioria das garotas da Hot Shape que
ficam em Los Angeles rezam por uma
oportunidade de viajar pelo mundo e
compartilhar o mesmo sonho. Mas
algumas delas preferem ficar longe do
Quarto Vermelho e nunca pisar fora dos
EUA.

TAKEDA, DOVER &
ASSOCIADOS:
O maior escritório de advocacia
de Los Angeles tem negócios na
Ásia e na Europa. Comandada
por Conrad "Tubarão" Takeda,
um Nipo-Americano com vínculos
em todo o mundo, a TDA tem os
melhores advogados, os clientes
mais
influentes,
nenhuma
bússola moral e controla uma
grande parte da organização
política usando chantagem ou
suborno.
A
TDA
também
representa a "Mão Turquesa",
uma facção criminosa asiática
que opera desde o século 17 e
está firmemente enraizada na
política dos EUA.

LAPD GERC - GRUPO EXPERIMENTAL
DE REPRESSÃO E CONTENÇÃO:

O
GERC
compreende
um
departamento
independente
de
detetives
que
respondem
diretamente ao chefe de polícia. Sua missão é
suprimir o crime organizado, em colaboração com o
FBI e a Interpol. O GERC foi criado para fornecer
uma resposta rápida à violenta guerra do crime
organizado que tomou as ruas de Los Angeles nos
últimos anos. Os detetives do GERC enfrentam uma
enorme resistência dentro da força, por várias
razões. Primeiro, eles estão melhor equipados e
preparados. Segundo, eles não respondem ao
mesmo escritório de assuntos internos, mas um
especial ligado ao chefe de polícia. E terceiro, porque
eles são uma equipe diversificada: latinos, asiáticos,
caucasianos, afro-americanos, pessoas de todas as
origens étnicas e culturais. O GERC há muito tempo
entendeu que o crime organizado não tem fronteiras
nem tipo físico. Então GERC tem os rostos da
América moderna. E a velha América odeia o GERC.
O LAPD GERC reúne heróis anônimos da metrópole,
mas mesmo esse esquadrão de elite não está imune
à
corrupção.
Os
detetives
da
GERC
são
constantemente perseguidos pelos advogados de
Takahashi. Todos os enredos começam e terminam
nas instalações da GERC. Através das investigações
do GERC, a influência da Mão Turquesa é revelada.
O tema da nossa série torna-se visível através das
tragédias pessoais dos policiais da GERC. Sua luta
contra os demônios pessoais reflete os conflitos de
nossa metrópole.

PERSONAGENS
PRINCIPAIS

NOTA: Todos os atores citados neste arquivo são apenas uma sugestão da direção para os personagens.

COMANDANTE RYAN ABBOTT
(55)
Um
político
nascido,
o
comandante Abbott está na fila
para se tornar chefe da polícia.
Ele é o líder do LAPD GERC. Um
ex-padre católico que deixou a
igreja para se casar, Abbott
encontrou
sua
verdadeira
vocação como policial. Mais
tarde em sua vida, ele também
descobriu que ele é gay, mas
sair do armário não é uma tarefa
fácil para um homem com tal
formação religiosa. Ele é um líder
justo e o homem que trouxe o
capitão Medeiros de volta à
força.

DET. GABRIELA MANTOVANI
Nova no GERC, ela é filha de um
policial herói, morto em ação
quando ela era um bebê. A LAPD é
quase um lugar sagrado para ela.
Não obstante, seu respeito pelo
uniforme não a impediu de subir
rapidamente - ela foi preparada
para ser Capitã e sonha em se
tornar a primeira mulher a portar o
distintivo de chefe da polícia de
Los Angeles. No entanto, as
pessoas no GERC chamam de
"Recruta". Gabriella nutre uma
paixão oculta por Medeiros e é ela
quem ele mais confia em toda a
força.

CAPITÃO CARLOS
MEDEIROS (39)
Descendente
de
família
brasileira, Medeiros nasceu e
foi criado em Los Angeles. Um
ex-SEAL da Marinha, Medeiros
se tornou um policial habilidoso
com um farol para bandidos
desavisados.
Profundamente
abalado pelo desaparecimento
de sua esposa Lilly, Medeiros
foi suspenso da força devido ao
abuso de autoridade e agora
trabalha como motorista do
Uber enquanto ainda investiga
o paradeiro de Lilly sozinho. Ele
é impulsivo, forte e o líder
operacional do GERC, mas sua
equipe não confia nele.

DETETIVE ISAIAH
FREEMAN (32)
Filho de músico de jazz e
ativista dos direitos civis,
Isaiah não seguiu a propensão
artística de seu pai, nem
defendeu os direitos afroamericanos como sua mãe.
Ele se tornou um policial
incompreensível,
sem
paciência com vigaristas. Um
gênio da matemática, seu
trabalho é seguir o dinheiro e,
assim, encontrar os bandidos.
Ele não é um cara bom, e
Medeiros não sabe se ele pode
ser confiável

DETETIVE BITA NURI
(33)
Prática e simples, Nuri é
de uma família iraniana.
Doce e terna, Nuri atua
como o coração da equipe,
embora
seu
próprio
coração esteja dilacerado
desde que seu marido a
abandonou e Hamid, seu
filho, que sofre de uma
doença muito rara que
deixou Nuri à beira da
falência.

CONRAD "TUBARÃO" TAKEDA
(47)

GILBERTO KELLY (38)

RICHARD DOVER (62)

Filho de um embaixador japonês e de
uma atriz norte-americana, Takeda
pode traçar sua ancestralidade até a
era Shogun do Japão. Sua família
estava sempre perto do trono e
Conrad não poderia ser diferente.
Embora seu pai tenha sido desonrado
no Japão, graças a seu casamento
com uma "gaijin" (estrangeira),
Conrad conquistou a fortuna de seu
pai e criou um império nos EUA, com
laços com a Yakuza - a máfia
japonesa e os políticos americanos
mais proeminentes. Seu apelido
"Tubarão" vem da preferência de
Conrad por ternos cinza escuros com
gravatas tão vermelhas quanto o
sangue de seus inimigos.

Advogado brilhante e estrela
ascendente na TDA, Gilberto
também é o melhor amigo de
Medeiros. Ele é especialmente
hábil em fechar negócios fora
do tribunal. Ele ama dinheiro e
status, e com Conrad, ele tem
os dois. Mas sua infância pobre
nos arredores de Los Angeles
nunca pode ser esquecida, bem
como o apoio da família de
Medeiros para que ele pudesse
freqüentar a faculdade de
direito.
Eventualmente,
sua
lealdade será testada e Gilberto
decidirá se permanecerá fiel ao
seu melhor amigo ou às suas
ambições.

Parceiro de Conrad e
herdeiro de uma longa
linha de políticos, Dover
concedeu o acesso de
Conrad aos membros
mais
influentes
do
governo. Ele é violento,
irascível e cultiva hábitos
sexuais incomuns.

KUMI SATO (28)
Kumi
gosta
de
seu
trabalho na Hot Shape e
se diverte muito com
seus
clientes.
Ela
é
inteligente e charmosa.
Kumi, amiga de Carol,
seduz Gilberto em Dubai
a mando de Conrad e
parece
gostar
do
advogado,
mas
suas
intenções
nunca
são
claras.

CAROLINA PUENTES
(26)
Uma menina pura, pega em
uma vida que ela mal entende,
Carol tem uma filha pequena
que mora com sua família em
Costa Rica. Ela trabalha na Hot
Shape para enviar dinheiro
para
sua
filha.
Ela
foi
convidada para trabalhar no
Quarto Vermelho, mas tem
medo
das
conseqüências,
embora o dinheiro pudesse
fazê-la desistir dessa vida para
sempre. Carol se aproximará
de Medeiros e se tornarão
amantes.

VIRGINIA
MULLIGAN (28)
Virgínia nasceu para ser uma
prostituta. Egoísta, ela sabe
manipular seus clientes. Ela é
a mais forte para sobreviver
na Metrópole, mas nunca
aceitou trabalhar no Quarto
Vermelho. Tem uma forte
ligação com o misterioso
desaparecimento de Lilly.

RUDY
Coreógrafo hábil, é o alívio
cômico
da
série.
Engraçado, age como o
gay atrevido para afastar o
assédio das garotas do
Clube, mas na verdade é
um
heterossexual
comprometido, o pai de
uma linda família que
ninguém
no
Clube
conhece.

MARCUS (33)
Marcus
é
um
peixe
pequeno no lago da Mão
de Turquesa, mas ele quer
mais. Ele terá um caso
com o Comandante Abbott
e usará essa relação para
chantageá-lo
e,
assim,
ganhar influência entre
seus pares da máfia.

.

SIMONE
GALDINO (35)

O ASSASSINO DO
MAÇARICO (35)

Gerente de Hot Shape e
responsável pela gestão
do
Quarto
Vermelho,
Simone é uma mulher
endurecida por uma vida
de privação. Ela é uma
mulher durona que dá
vantagens
apenas
à
Virgínia, já que elas tam
um caso.

Um assassino da Yakuza
e também um psicopata,
ele mata sob as ordens
da máfia, mas também
de
acordo
com
sua
comodidade e com seus
desejos sombrios. Ele é o
elo com o paradeiro de
Lilly.

STELLA (32)
Stella era uma prostituta
que gostava muito de
sadomasoquismo
e
bondage. Um dia ela
conheceu o Assassino do
Maçarico
como
um
cliente. Eles encontraram
semelhanças entre eles
que apenas pessoas com
um desejo de morte
reconhecem, e ela se
tornou sua cúmplice.

SINOPSE DOS EPISÓDIOS DA PRIMEIRA TEMPORADA

Episódio 1 - O Retorno
Medeiros, um ex-policial e agora motorista do Uber, encontra pistas sobre o paradeiro de sua esposa Lilly com
VirgÍnia, uma prostituta que trabalha na Hot Shape, uma luxuosa boate em Los Angeles. No GERC, uma
investigação de assassinato chega a um beco sem saída quando o Comandante Abbott e sua equipe perdem o
rastro do Assassino do Maçarico, um misterioso psicopata que parece preferir mulheres bonitas e fora da lei.
Medeiros conecta com sucesso o Assassino do Maçarico à lista de clientes de Virgínia e agora ele teme pela vida
da prostituta, já que ela é sua melhor chance de encontrar Lilly novamente. Quando Medeiros vai atrás de
Virgínia, ele descobre que ela foi capturada pelo Assassino do Maçarico. Abbott chama Medeiros de volta ao
GERC, mas Medeiros não sabe se pode encarar seus ex-colegas novamente.

Episódio 2: Um Novo Dia na Metrópole
Medeiros retorna ao GERC. Ele quase desiste de primeira, mas Nuri o convence a ficar, já que a GERC é sua
melhor chance de encontrar Lilly novamente. Medeiros verifica o cadáver de uma das vítimas do Assassino do
Maçarico e encontra um pedaço de pele com uma tatuagem nova. Ele acha o desenho familiar, mas não consegue
se lembrar de onde o viu. Stella tortura Virginia enquanto o Assassino do Maçarico prepara seus instrumentos de
morte. Medeiros encontra uma foto de uma garota com a mesma tatuagem nos registros de Lilly. Com a ajuda de
Gilberto, Medeiros encontra uma loja de tatuagens onde as pessoas parecem saber mais do que querem
conversar. Virginia seduz Stella e consegue escapar do Assassino do Maçarico ao mesmo tempo em que Medeiros
e Gabriella encontram seu cativeiro, mas ela é acidentalmente atropelada por um carro.

Episódio 3 - Quanto mais perto você fica, mais longe
você está
Medeiros resgata Virgínia, mas ela está quase morta. Ele fica desesperado e vê o Assassino do Maçarico
fugindo para uma casa. Medeiros corre atrás dele e encontra Stella. Eles lutam. Ela é uma lutadora habilidosa
e consegue esfaquear Medeiros, mas Gabriella o salva. Em estado crítico, Virginia entra em um coma induzido.
Conrad recebe um cliente do Japão. Ele carrega duas mochilas cheias de dinheiro: deve ser usado para
comprar a liberdade de Stella. Medeiros e Nuri vão até a loja de tatuagem novamente, só para encontrar o
tatuador enforcado. Com seu corpo, Medeiros encontra uma nota, escrita na parede pelo assassino: "Quanto
mais perto você fica, mais longe você está.

Episódio 4 - Há uma morte para todos
O namorado de Carol descobre que ela trabalha na Hot Shape e a sequestra. Ele também descobre que
Carol tem uma filha e suspeita que ela possa ser dele. Medeiros tenta encontrar a conexão entre Stella
e o Assassino do Maçarico durante sua sessão de interrogatório, mas ela não desiste. Ela sabe que
Conrad está vindo para libertá-la. Medeiros e Gilberto têm uma discussão acirrada: Gilberto é o
advogado que liberta Stella. Gilberto diz ao amigo que ele está apenas fazendo o seu trabalho. Carol
consegue escapar e pede ajuda a Medeiros. Ele a esconde em sua casa e eles se aproximam. Medeiros
recebe um telefonema de Isaiah: ele seguiu o dinheiro que foi usado para pagar o habeas corpus de
Stella. Stella é morta por um homem tatuado com um tiro misericordioso em sua cabeça.

Episódio 5 - Eliminação de Testemunha
Medeiros e Isaiah encontram o corpo de Stella. Medeiros deduz que ela foi morta porque ela sabia demais, caso
contrário, ninguém pagaria sua fiança. Medeiros repassa pelas coisas de Lilly e encontra um recibo de cartão de
crédito - uma nota de 500 dólares na loja de tatuagens onde encontrou o tatuador enforcado. Medeiros pede
que Isaiah traga as câmeras ao redor para ele. Ambos vêem um homem com um capuz e uma mão tatuada
entrando no estúdio. Medeiros reconhece a tatuagem: a mesma da vítima do Assassino do Maçarico e também
a mesma que ele viu no Hot Shape quando teve um vislumbre do Quarto Vermelho. Medeiros recebe um
mandado e entra na Hot Shape com sua equipe. Gilberto decide seguir Carol para Dubai, onde eles iriam
conhecer um novo cliente. Através das câmeras de segurança da Hot Shape, Gabriella identifica o Assassino do
Maçarico, mas elas não podem combinar seu rosto com uma identificação positiva. Virgínia acorda do coma e
Medeiros corre para vê-la. Ele vai sozinho: não quer que ninguém saiba da conexão de Virginia com o
desaparecimento de Lilly. Uma mulher distrai a segurança e coloca os guardas sob sono induzido. O Assassino
do Maçarico entra no quarto de Virginia para acabar com sua vida, mas Medeiros chega no exato momento.

Episódio 6 - Redenção

O Assassino do Maçarico ameaça matar Virgínia. Ele consegue escapar pela janela. Medeiros vai atrás dele e
eles lutam dentro de uma fábrica abandonada. Gilberto chega a Dubai e conhece o novo cliente da TDA: o
Sheik. No porto de Los Angeles, 13 mulheres são enviadas para uma nova casa no exterior. Elas estão
amarradas umas às outras e visivelmente drogadas. Conrad, Simone e o comandante Abbott vêem as meninas
embarcarem. Marcus entrega à Abbott uma sacola cheia de dinheiro. Quando Simone e Conrad vão embora,
Marcus beija Abbott apaixonadamente. Depois de uma luta feroz, Medeiros consegue acorrentar O Assassino do
Maçarico em uma máquina. Ele pede a conexão do assassino com o desaparecimento de Lilly. O assassino não
conta nada e Medeiros bate nele com força. Gilberto vê uma mulher passando do lado de fora do escritório do
Sheik em Dubai: é Lilly. Gilbert começa a digitar uma mensagem de texto para Medeiros, mas alguém o acerta
por trás. Medeiros deixa o assassino sozinho por alguns momentos para acender um cigarro. Do lado de fora,
ele ouve um tiro. Ele corre, apenas para descobrir que o assassino foi baleado na cabeça com a arma de
Medeiros. Nesse exato momento, a polícia chega e Medeiros é preso.

METRÓPOLE TRANSMÍDIA

• Como forma de expandir o universo ficcional da série,
construir audiência multiplataforma e
consequentemente fortalecer a propriedade
intelectual da série, algumas a

PRÓXIMAS TEMPORADAS
SEGUNDA TEMPORADA

Depois de ser acusado do assassinato do Assassino do Maçarico, Medeiros é mantido na prisão, onde ele tem que
fugir dos criminosos que ele havia prendido. Enquanto isso, Gilberto, seu melhor amigo, encontra pistas sobre o
paradeiro de Lilly em Dubai. Agora Medeiros tem que decidir se ele segue pelo longo processo de provar sua
inocência ou se ele tenta escapar da prisão e procurar sua esposa no Oriente Médio. E seus amigos na Hot Shape
podem ser de suma importância em seu caminho para a redenção.

TERCEIRA TEMPORADA

Depois de provar sua inocência, Medeiros finalmente chega a Dubai, só para perder Lilly por alguns dias. Indo mais e
mais fundo na garganta da máfia Yakuza, Medeiros tem que salvar não só sua esposa, mas também Gilberto e Carol.
Gabriella segue Medeiros e um sentimento cresce entre os dois colegas. O GERC enfrenta uma perda insuperável e
Medeiros é forçado a repensar suas prioridades. Medeiros finalmente encontra Lilly, mas ela mostra ser muito mais
do que ele esperava.

QUARTA TEMPORADA

Agora enfrentando um inimigo que é muito mais poderoso, íntimo e cruel do que ele jamais imaginou, Medeiros e o
GERC têm que lutar contra a pior tragédia na história da LAPD. Enquanto Lilly e Conrad unem forças para consolidar a
posição de Yakuza na costa leste, o GERC é sufocado na política e na burocracia, fazendo Medeiros pensar se ele não
deveria se rebelar novamente para salvar não apenas sua cidade, mas também sua alma.

EQUIPE

DIRETOR, CRIADOR E PRODUTOR
Miguel Rodrigues é um diretor de conteúdo. Na Rede Globo, foi da equipe de direção de váras novelas como "Kubanacan", "Senhora do
Destino"; "Cobras e Lagartos", "Duas Caras", além de ser um dos diretores responsáveis pela série "Na Forma da Lei" indicada ao Emmy
International 2011, concorrendo com produções das emissoras japonesas da NHK; Canal + Francês e BBC Inglesa. Para a Take a Take Films,
onde produziu, dirigiu e fotografou 18 curtas-metragens, recebeu prêmios (Melhor Curta, Melhor Direção, Melhor Ator). Ele fez a série de 13
episódios "Wizstar", que mais tarde se tornou um musical no teatro e longa-metragem, criou eventos relacionados ao cinema e dirigiu várias
campanhas publicitárias e filmes corporativos para marcas como: Citroën, Comercial Zaffari, SBT, Sura Seguros, Ana Hickman, Líquido Moda,
Microsoft, SAP, TBB, TDB entre outros. Produziu o projeto mais o piloto da série "Metrópole", que também assinou a criação e roteiro, recebendo
um prêmio de melhor piloto no Fica.VC; o piloto "Nem Tudo é Verdade", com Luisa Tomé e "Dúdú e o Lápis Cor da Pele", curta-metragem que
deu origem à série, e mais de 60 episódios das webséries "Descarga Elétrica" e "Conjugados".

Rafael Peixoto foi um dos 40 escritores selecionados pelo premiado autor Aguinaldo Silva, entre quase 600 postulantes, para sua Master Class
de romances realizada em 2016. Ele tem projetos originais de séries e longas-metragens adquiridos por produtores, escreveu e dirigiu o curtametragem "Dois Barcos" com Rainer Cadet e Rocco Pitanga, programado para estrear em 2018, e pré-produz um musical de teatro com roteiro e
estréia previsto para 2019.

James Salinnas escreveu o longa-metragem de Élder Fraga, "SP: Crônicas de uma Cidade Real", os filmes de ação "192 Sampa" e "Perdição e
Glória", o drama "Solidão Também Acompanha", produzido pela Arica Filmes, e a comédia romântica "Amor, Confuso Amor". Escreveu vários
curtas-metragens, entre eles "Julia" de André Luis Camargo e "Como (não) Fazer uma Ménage" de Rafael Oliveira e Vinicius Chaves. E o "Projeto
Policial" com 15.000 inscritos. Para a televisão, escreveu o piloto da série de comédia esportiva "Rose e Val: A Gente Ainda Vira Esse Jogo".

PRODUTORES EXECUTIVOS
Noam Dromi Um escritor e produtor veterano, executivo de marketing e estrategista digital, Noam Dromi é especialista em
desenvolvimento de conteúdo e produção para empresas de entretenimento, corporações e marcas de consumo. Noam é o vencedor do
Prêmio Primetime Emmy da Creative Arts de 2015 pela Outstanding Creative Achievement em Interactive Media por seu trabalho com a
Fox Broadcasting Company como produtora da Sleepy Hollow Virtual Reality Experience. Ele co-escreveu o filme “Winter, o Golfinho”,
da Warner Bros / Alcon Entertainment, estrelado por Morgan Freeman, Harry Connick Jr e Ashley Judd. O filme arrecadou US $ 100
milhões nas bilheterias mundiais. Noam recentemente atuou como sócio-gerente do Drive-By Entertainment Group, a produtora
fundada pelo ator / produtor Orlando Jones (Sleepy Hollow, Drumline, Evolution). Ele supervisionou o desenvolvimento da programação
de cinema, televisão, publicação e programação digital da empresa, além de liderar as oportunidades de desenvolvimento de negócios
em parcerias com marcas, eventos ao vivo e empreendimentos sem fins lucrativos. Ele atuou como consultor de mídia digital e
marketing para várias empresas de entretenimento, incluindo a Alcon Entertainment (Point Break, The 33, The Blind Side), The Arcade
Arcade (Afternoon Delight, Inesperado, James White) e Millennium Films (Olympus Has Fallen , Os Mercenários)

DWJUAN FOX foi imerso em artes toda a sua vida. Ele freqüentou a Interlochen Arts Academy para o ensino médio, onde se
especializou em pintura, desenho, cerâmica e corte de madeira. Enquanto estudava na faculdade do Instituto de Arte de Chicago,
Dwjuan trocou histórias em um único quadro para os vários quadros de filme e vídeo. Ele considera seu caminho como produtor uma
progressão natural, subiu de assistente de produção a mais de dezoito créditos de recursos como Produtor. Seus créditos mais atuais
de Produtor incluem o premier XX da Sundance Midnight Series, e o premier da série Midnight 2014 da Virtually Heroes. Os créditos de
Dwjuan incluem também: Holidays (2016), About Scout (2015), Ask Me Anything (2014) e Mario Van Peebles We the Party (2012). DW
teve um hiato de sua carreira cinematográfica no início do conflito Bósnio / Kosovo e se juntou ao Exército dos EUA. Depois de ganhar
rapidamente o posto de sargento, Dwjuan fez a transição para o núcleo de oficiais e serviu como comandante de tanques e líder de
pelotão em um batalhão de blindados avançado na República da Coréia. Dwjuan completou sua comissão militar em uma unidade
especial criada para treinar e rastrear três brigadas de desdobramento de soldados à Operação Iraqi Freedom. Enquanto na 7ª ID IRT,
Dwjuan desenvolveu o Programa de Língua e Cultura Árabe Padrão da IRT. Dwjuan obteve seu mestrado em produção pelo prestigiado
American Film Institute em Los Angeles, Califórnia. Nos anos seguintes, Dwjuan tornou-se o ganhador da Associação Multicultural de
Cinema, do Bank of America e do Guild of America Diversity Awards. Dwjuan também ensinou The Art of Line Producing e Movie Magic
Budgeting na UCLA Extension.

PRODUTORES EXECUTIVOS
John Gado Marcelin é um empresário do setor de entretenimento com experiência em iniciar e operar gravadoras,
desenvolver artistas de música que vendem platina, criar e comercializar uma linha de roupas e distribuir conteúdo de
entretenimento em dispositivos móveis. Mais recentemente, John estendeu sua experiência no setor como diretor de
marketing do grupo Akonic, baseado na República Democrática do Congo, na África. Ele sempre teve uma paixão pela música,
se envolvendo com o hip hop quando adolescente com a Roc-A-Fella Records. John foi capaz de alavancar sua experiência na
Roc-A-Fella quando fundou sua própria empresa de gestão, Gado, Inc. Ele se juntou ao colega Brian-Bee HighGan para
administrar a Swagger Wireless, uma boutique, gravadora e produtora multimídia focada no desenvolvimento de conteúdo
para celulares. Ele então lançou o Prizemo, um programa de mensagens de texto. A empresa de tecnologia Voxonic aproveitou
sua ampla experiência com a indústria da música e a tecnologia móvel no final de 2007, nomeando John vice-presidente e
proprietário de parte do Vox Music Group. Ele lidera todos os negócios da Legion of Creative e também presidente da divisão
musical Legion of Creatives.
Sascha Saballett já apareceu em mais de 20 comerciais nacionais e mais de 7 papéis de personagens em longas-metragens
e cinema independente. Sua proficiência em atuar desenvolveu-se enquanto frequentava a Escola de Teatro do Sul da Flórida,
onde sua foto é mostrada no site da escola. Seus créditos de produção incluem, mas não estão limitados a "Hunters of the
Sun" e "Airbrush Madness", ambos atualmente em pós-produção. Seus contatos no setor e sua experiência pessoal em
Hollywood fornecem à Sascha as ferramentas necessárias para ser um ator e produtor de sucesso.

Leandra Aieedo produziu mais de 90 filmes, entre os quais trabalhos publicitários, curtas-metragens, longas-metragens,
webséries e séries de TV. Há mais de oito anos como produtora executiva da Take a Take Films, Leandra vem produzindo e
conceituando com a equipe artística obras de sucesso e grande impacto sócio-educacional, como: "Dúdú - a Série", e o piloto da
série policial "Metrópole", o canal de comédia "Descarga Elétrica". Outras obras premiadas são o curta "Sorria Você Está Morto" Co Produção - Direção Marcelo Caldas - 2009, curta metragem "O Silêncio Não Está Morto", "Querida Vó Helena"- Co Produção Direção William Costa Lima 2014 e o curta "Desencanto"- Direção Hamilton Rosa - 2015.

PRODUTORAS
Take a Take Films nasceu do desejo de explorar novas possibilidades narrativas, abordagens tecnológicas, tanto em produção
quanto em posicionamento de conteúdo. Com muita criatividade, desde 2000, produzimos conteúdo original e de qualidade. Nosso
fundador e CEO é o premiado diretor Miguel Rodrigues, que foi indicado ao Emmy International com a série de TV “Na Forma da Lei”
(TV Globo). Nesta caminhada, Take a Take produziu dez curtas-metragens, setenta episódios da websérie: “Wizstar”, “Descarga
Eléctrica” e “Conjugados”. Criação de conteúdo de quatro séries: “Metrópole” - série de suspense policial, “Dúdu- A Série”; Quatro
longas-metragens: “O Inferno de Cada Um” (Aprovado pela Ancine e na captação de recursos); A co-produção internacional “Viagem
Sem Volta” e “Oceano Azul” e a TV-Filme “Wizstars”. Além de publicidade e projetos corporativos para empresas, como: Wizard,
C&A; Citroën, Microsoft, SAP, EZTEC, Zaffari Comercial, Óculos Diniz, Liquido Moda, Ana Hickman.
Decipher Entertainment possui um registro de criação de conteúdo de qualidade original, como About Scout (2015), estrelado por
Ellen Burstyn, India Ennenga, Nikki Reed, Danny Glover e Jane Seymour; e Ask Me Anything (2014), estrelado por Brett Robertson,
Martin Sheen, Justin Long e Christian Slater. Ask Me Anything foi primeiro lugar em downloads no iTunes por duas semanas
seguidas. Os produtores de Decipher também foram instrumentais nas produções de We The Party (2012); Seduced and Abandoned
(2013); a recente antologia de horror, Holidays (2016); XX (2017), a estreia mundial da Sundance Midnight Series; e a série de Tom
Brady no Facebook, Tom vs. Time (2018).

Legion of Creatives - A narrativa foi incorporada em nosso DNA social e cultural desde o alvorecer da civilização. Da mitologia à
história; Da religião à filosofia, nossas histórias foram a soma total das experiências que processamos através das gerações e como
lhes demos sentido. Embora a tecnologia que impulsionou essas histórias tenha evoluído sobre a equipe, a conexão indelével entre
passado e presente, entre fantasia e realidade, foi a palavra. Por milênios, foi a palavra, falada pela primeira vez e escrita apenas
recentemente, que através dos xamãs ao redor das fogueiras soletrava a sobrevivência de nossa espécie, conectando-nos às nossas
tradições e uns aos outros. Agora, em um momento em que a indústria do entretenimento está em um impasse, sustentada por
filmes blockbuster e idéias recicladas, uma nova era de contar histórias está no horizonte. Estamos no início de mais uma revolução
da inovação tão abrangente quanto a Gutenberg Press. Nós mais do que nunca devemos lembrar o propósito de nossas histórias;
para conectar, inspirar e promover o melhor em nossa sociedade. E é aí que a nossa jornada começa. Somos inovadores. Nós somos
criadores. Somos colaboradores Nós somos contadores de histórias. Nós trazemos décadas de experiência juntamente com a paixão
e curiosidade para dominar o desconhecido.

CONTATOS:
Decipher Entertainment
22039 Mulholland Way, Woodland Hill
CA. 91364

decipherentertainment.com

Legion of Creatives
6311 Romaine Street - Suite #7133
Los Angeles, CA 90038 United States

legionofcreatives.com

Take a Take Films
+55 11 98775-8808 Rua Margarida 65 – 11
São Paulo Brasil

www.takeatakefilms.com

