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Quanto custa ao ser humano que
veste uma farda combater a
crueldade do crime?

Quanto custa ao ser humano que veste uma farda combater a

crueldade do crime? Essa pergunta deu origem à Segunda Pele,

nova série policial criada pela Polícia Militar de Minas Gerais, com

direção de Guto Aeraphe e produção de Humberto de C.Rezende.

Com 6 episódios de 20 minutos cada, a série foi idealizada pela

Diretoria de Comunicação Organizacional da Polícia Militar de

Minas Gerais como parte do plano de comunicação da PMMG,

tendo patrocínio dos bancos Sicoob Cecremge e Sicoob

Credeminas.



Sobre a Série

Inspirada em diversas ocorrências, e principalmente, na vida cotidiana dos policiais, a

série tem o objetivo de valorizar estas pessoas que dedicam suas vidas a servir a

comunidade, mesmo com o risco iminente de perderem a vida. “Quando vemos uma

viatura saindo em disparada pelas ruas com as sirenes ligadas, não lembramos que

dentro dela há pessoas que estão arriscando suas vidas para ajudar desconhecidos e

que podem não voltar para as famílias que deixaram em casa. Segunda Pele é uma

trajetória de amadurecimento e autoconhecimento de personagens que, na vida real,

passam desapercebidos debaixo das fardas em meio às mais diversas e duras

ocorrências do cotidiano” – Afirma o diretor.



A História

Com locações na Capital Mineira e na histórica Sabará, a

trama acontece na fictícia cidade de Pedra Negra e se

desenvolve em torno da vida do Sargento Gael (vivido

pelo ator Fabiano Persi) e de sua esposa Meire

(representada pela atriz Andressa Caetano), também

sargento da Polícia Militar mineira. Em meio a questões

pessoais, eles precisam lidar com temas delicados como

as ameaças que os militares e os seus familiares

recebem de criminosos ou o estresse causado após

situações em que há risco de morte.



Sinopse

Gael teve sua infância marcada por uma tragédia. Seu pai, que era

policial, foi assassinado por um criminoso durante uma ocorrência.

Disposto a seguir o exemplo paterno, torna-se sargento da Polícia

Militar de Minas Gerais, até que um assalto a banco traz à tona

antigos traumas e agora Sargento Gael precisa enfrentar os

próprios medos e confrontá-los com o seu passado para continuar

seguindo em frente.



Elenco

O experiente elenco conta com a participação dos atores Fabiano

Persi no papel do Sargento Gael e Andressa Caetano representando

a Sargento Meire. Há também a participação dos atores Ítalo

Laureano (Tenente Selton – BOPE), João Gonçalves (Soldado

Jesuíta), Demétrius (Soldado Fernão), Patrick Giovanni (Cabo

Enimar), Cris Ribas (Melina), Lucas Barbosa (Cauã), Cláudio Márcio

(Grilo), Bruno Matos (Érico .50) e José Roberto Pereira (Machado

Corrêa)

FABIANO PERSI (SARGENTO GAEL) ANDRESSA CAETANO (SARGENTO MEIRE) ÍTALO LAUREANO (TENENTE SELTON)



O processo de preparação de elenco realizado pelo ator José Roberto

Pereira levou os atores que dão vida aos personagens policiais para um

intenso treinamento real, com o objetivo de representar da forma mais

fiel possível as situações vividas no cotidiano de quem está defendendo

os cidadãs nas ruas. Os atores também tiveram a oportunidade de

conversar commilitares que viveram situações semelhantes àquelas que

estão presentes no roteiro.Preparação



A produção

O projeto precisou de uma robusta estrutura de produção que

contou com o apoio logístico e técnico da PM mineira. A instituição

disponibilizou seus mais variados recursos e pessoal que foram

fundamentais para a produção de cenas difíceis, como uma

perseguição aérea e um grande assalto à banco. Para a realização

desta última cena, onde acontece um enorme cerco policial, a

equipe de arte, capitaneada pelos profissionais do Grupo

Giramundo, teve que construir do zero todo o cenário da agência.



A cinematografia

A fotografia, também assinada por Aeraphe, tem forte inspiração

nas pinturas de Edward Hopper (1882 -1967), artista gráfico e

ilustrador norte-americano conhecido por suas misteriosas

pinturas de representações realistas da solidão na

contemporaneidade. Ela traz cores saturadas e contrastadas, com

grande uso de baixas luzes que trazem mais peso ao drama.

“Usamos uma paleta com basicamente 3 elementos: os tons

amarelo-terrosos, que remetem ao fardamento policial, os tons de

azul, que são usados quando o elemento humano é destacado e o

verde, quando há o conflito. Esta cor em especial que pode estar

presente tanto em uma simples peça de roupa quanto de uma

luminária que toma conta de todo o ambiente. A saturação destas

cores dá a intensidade do drama.” – Afirma Guto



A idealizadora
do projeto

A Polícia Militar de Minas Gerais sempre foi marcada por

seu pioneirismo e inovação. O projeto possui o objetivo

de levar até o público um pouco da realidade do serviço

policial militar em sua essência, a fim de que a

sociedade tenha uma visão real dos valores da

instituição, suas dificuldades e importância para a

segurança de todos.



O Diretor

O diretor Guto Aeraphe já tem experiência no tema. Em 2011, lançou a série

“Heróis”, sobre a participação do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial.

Mais tarde, em 2015, foi a vez de “Cidade do Sol”, onde retrata a participação

do Exército Brasileiro no processo de pacificação do Haiti. “Sempre me

interessei por esta temática porque ela invariavelmente nos leva a situações

com elevada carga emocional. E são as histórias de coragem e superação

vividas por estas pessoas que tenho interesse em contar.” – Conclui o diretor.



O Produtor

Nesse novo projeto, Aeraphe retoma a

parceria com o Produtor Executivo

Humberto de C.Rezende, que atuou

junto ao diretor em Heróis. “Trabalhar

novamente com o Guto Aeraphe em

um projeto como este é como cumprir

uma missão, com o objetivo de contar

boas histórias e tocar o coração das

pessoas com aquilo que vale a pena e,

ao mesmo tempo, entregar um

entretenimento de qualidade ao

espectador." – Afirma Humberto.

No audiovisual há 15 anos, Rezende é

professor universitário e Mestre em

Estudos Culturais com foco em Roteiro

de Séries. Trabalhou com

licenciamentos de produtos e com

projetos de programas junto com

Coronel Leite na Discovery Channel.



Mais do que uma produtora de programas, filmes e séries, a CMK Play é uma criadora de soluções para

atração de audiência, que utiliza modernas ferramentas de inteligência de mercado aplicadas ao

desenvolvimento de conteúdos.

Mas isso não é tudo, pois somos essencialmente contadores de histórias... Está na nossa alma! Não

importa onde, nem quando ou como. Nós amamos fazer rir, pensar, emocionar... E fazemos isso

transformando sentimentos em ideias, emoções em projetos, conteúdos em histórias. Histórias que

tocam e marcam corações e mentes com o que temos de melhor. E isso é o que importa, porque

levamos um pouco de nós em cada roteiro que escrevemos, em cada cena que gravamos, em cada

que história que contamos.

Produtora

www.cmkplay.com



Há mais de 15 anos no mercado, Coruba Audiovisual se especializou em aceleração de projetos

criativos: Cria e desenvolve projetos proprietários e para terceiros, acompanhando toda a cadeia

produtiva. Iniciamos da ideia até, por exemplo, criação e produção de formatos, licenciamento de

marca e desenvolvimentos de produtos. Um dos grandes cases é a longa parceria com o host de

programas de aventura no Discovery, Coronel Leite, com produção e desenvolvimento de novos

programas e administração e criação de produtos licenciados. A Coruba Audiovisual acumula um

grande know how para produção audiovisual, gestão de marcas e imagem. Ainda possui também um

braço de pesquisa e desenvolvimento de roteiro, chamado Scriptoria em que novos talentos podem se

aprimorar e entrar no concorridomercado audiovisual brasileiro.

Co-Produtora

www.coruba.com.br



Veja os
episódios

Informações

EPISODIOS
6

DURAÇÃO
20 minutos

GÊNERO
Drama/suspense

CLIQUE NA IMAGEM PARA ASSISTIR

https://www.youtube.com/channel/UCl-EwjlmZ7rz5cJ-PuuUA-A
https://www.youtube.com/channel/UCl-EwjlmZ7rz5cJ-PuuUA-A
https://www.youtube.com/channel/UCl-EwjlmZ7rz5cJ-PuuUA-A


Material 
De divulgação

Imagens de bastidores

Fotos de cena

Trailers

Vídeos de bastidores

Imagens de divulgação

Basta clicar nos ícones e baixar o material oficial de

divulgação da série

https://drive.google.com/drive/folders/16RRnaZgjgPQ9EChvjeM_2OsSNPVayIqV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16RRnaZgjgPQ9EChvjeM_2OsSNPVayIqV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GXuI-YdkHjZc98BlNqP1xY9-Q6nNivfG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GXuI-YdkHjZc98BlNqP1xY9-Q6nNivfG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GXuI-YdkHjZc98BlNqP1xY9-Q6nNivfG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NSX4DD6TPFFJ6FuHvpD8I2mhYCf7IarM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NSX4DD6TPFFJ6FuHvpD8I2mhYCf7IarM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NSX4DD6TPFFJ6FuHvpD8I2mhYCf7IarM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UUMbFxUQVrINZv_OF0SgPfg9kjaB20hr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UUMbFxUQVrINZv_OF0SgPfg9kjaB20hr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cSxeXkN8OEIELzMig4SxR3aoluCj-P91?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cSxeXkN8OEIELzMig4SxR3aoluCj-P91?usp=sharing
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