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Herdeiros da Natureza: Doce Sacrifício
LOGLINE: Ter poder sobre os elementos da natureza
não significa conseguir controlá-los.
SINOPSE: Quando criança, Angelique Dubois vê sua
melhor amiga sumir diante dos seus olhos, levada por
uma esfera flutuante de fogo. Anos mais tarde,
descobre que as duas fazem parte de uma sociedade
de deuses humanos que têm poder sobre os quatro
elementos da natureza.
Enquanto tenta se adaptar à nova vida como deusa da
água – os colegas de quarto, professores e monitores
de Aqua, os poderes, os treinamentos – descobre que esse caminho não será
traçado com facilidade: as sociedades Ignis e Terra têm uma visão diferente da de
Aqua e Aer sobre sua missão em nosso planeta — e sua insistência em convencer os
colegas a mudarem de ideia, apesar da esperança dos deuses da água e do ar, não
foi deixada no passado. Angelique terá de aprimorar seus dons enquanto tenta
entender o que se passa na cabeça desses líderes, se preparando para enfrentá-los.

Antes que eu me perca
LOGLINE: Enquanto os sãos iam presos, a doença da
intolerância corria solta pelo Brasil.
SINOPSE: Brasil, 1929. Helena é uma jovem que sonha
em se livrar dos planos conservadores que os pais
têm para sua vida. Seu objetivo é conseguir fugir com
a namorada, Catarina, sem olhar para trás. Mas,
quando o pai as flagra aos beijos, julga-a louca e a
envia para um hospital psiquiátrico. No Colônia de
Barbacena,

Helena

encontra

um

verdadeiro

holocausto: o local está superlotado porque para lá
são enviados homossexuais, negros, mães solteiras,
prostitutas e até inimigos políticos. Falta comida, roupa e abrigo, e muitos
funcionários vêem a cadeira de eletrochoques como solução para insubordinações.
Agora, Helena terá de lutar por direitos que nunca imaginou que perderia.
ANTES QUE EU ME PERCA ilumina um momento escondido da história brasileira,
que culminou em mais de 60 mil mortes durante quase um século de
funcionamento do Colônia.

Dreamland: Onde os segredos se escondem
LOGLINE: Os sonhos não contam o que queremos
saber, mas o que precisamos descobrir.
SINOPSE: O que são sonhos para você? Para
Samantha, eles são sua paixão e campo de estudo.
Mas desbloquear segredos subconscientes é mais
perigoso do que ela imaginava, e as consequências de
possuir esse recurso vão mudar a sua vida para
sempre.
A novela de ficção científica segue a história de
Samantha Castilha, uma neurocientista herdeira de
uma empresa que transforma sonhos em vídeos.
Enquanto tenta usar a tecnologia para ajudar a namorada, Maíra, a relembrar uma
situação traumática, ameaças imprevistas surgem. Com o seu bem mais precioso
em risco, ela irá a extremos inimagináveis para proteger o seu legado e as pessoas
que ama. E nessa busca, Sam vai descobrir coisas sobre seu passado que vão
transformar o seu futuro.
Numa mistura de drama, ação e ficção científica, Dreamland mostra como uma
pequena escolha pode impactar o resto da sua vida e a das pessoas à sua volta. A
viagem entre o consciente e inconsciente levanta questões sobre o poder da nossa
mente frente a traumas e obsessões, revelando que sonhos podem significar muito
mais do que imaginamos.

