
 Série criada e roteirizada por Maurício Yared



1    Exponha o crime ou o “desvio de conduta”

     do sujeito em todas as redes sociais;

2   Transforme a vida dele num inferno brincando 

      com seus dados na Rede;

3   Transfira o dinheiro roubado para quem precisa.

1    Exponha o crime ou o “desvio de conduta”

     do sujeito em todas as redes sociais;

Como fazer justiça com as 

próprias mãos nos dias atuais:



Série policial formada por 
12 episódios de 45 minutos 
de duração cada.



SINOPSE

Os protagonistas são 4 amigos, jovens e idealistas, que não seguem o sistema: 
1 hacker, 1 especialista em câmeras ocultas, 1 blogueira que publica as denúncias e 
1 coordenador de ONG Social numa favela, que dá as dicas para a galera montar o 
flagrante visual e fazer a denúncia pública.
 
A denúncia pode ser contra um político corrupto, contra um empresário que trafica 
drogas, contra uma autoridade pedófila, contra um juiz que contrabandeia armas, 
contra um falso pastor, enfim, contra qualquer um que cultive uma imagem pública 
austera e outra, privada, nem tanto. Importante dizer que qualquer semelhança com 
fatos reais será mera coincidência.

Uma série recheada de muita ação, muita investigação, muita inteligência, muito 
suspense, muito realismo, um pouco de drama, um pouco de romance e boas doses 
de humor. São super-heróis modernos!



O hacker tem 17 anos, é metido e descolado, anda de 
skate e invade qualquer sistema, qualquer conta de 
e-mail, qualquer rede social. Mora com a mãe e é trata-
do como criança por ela. Aliás, ele tem cara de criança 
e tem muita dificuldade para parecer mais velho na rua. 
É apaixonado pela terapeuta dele - um mulherão - que 
também atende pacientes com ligações bem perigosas. 

PENÉLOPE (Manu)MISTER ARROBA (Gabriel)

JAULA (Luis Carlos) JOSEMARIO
 O especialista em câmera oculta tem 35 anos, é 
gordo, barbudo e sujo. Monta câmeras onde quiser 
e grava tudo. Para conseguir instalar suas câmeras 
ocultas, ele é capaz de recorrer aos mais estranhos 
e inusitados disfarces. Teve até uma vez em que ele 
se disfarçou de Shrek numa festa infantil para fla-
grar um pedófilo.  Bebe muito, fuma muito, fre-
quenta clubes de strip-tease, jogatinas, o submun-
do, mas quer fazer a coisa certa.

A blogueira tem 25 anos e é uma falsa patricinha, loira e 
linda. Ela é filha de pais milionários - que rodam na alta so-
ciedade - mas mantém um blog (que dá nome ao seriado) 
usando um pseudônimo, onde publica as denúncias.
O pai é um empresário com ligações suspeitas, como ela 
vai descobrir no decorrer da série. A mãe é uma dondoca 
com amantes. A blogueira nutre um amor não correspondi-
do pelo coordenador da ONG.

O coordenador de ONG é negro, tem 30 anos, é 
lindo, musculoso e muito convicto de seus valores 
éticos e morais. É mal casado com uma mulher al-
coólatra com quem tem um filho. A ONG dele é 
pequena e ensina música para crianças pobres no 
morro. E é nos enlaces do morro (empregadas 
domésticas, porteiros, motoristas, traficantes) que 
ele descobre as conexões malditas com o asfalto. 
Ele será assassinado no último capítulo da primeira 
temporada.

O INIMIGO
Um homem misterioso persegue o grupo e tenta 
acabar com eles a mando de alguém que só será 
revelado no final da primeira temporada.



TRANSMÍDIA
O blog PENÉLOPE AO QUADRADO pode existir de mentira, com as denúncias
mostradas no seriado, e de verdade para receber denúncias do público.

Podemos ter os personagens dando dicas de segurança, como por exemplo 
Mister Arroba ensinando como proteger seu equipamento e Jaula explican-
do como montar câmeras de segurança e de flagrante.



O AUTORO AUTOR

Jornalista e cineasta, com pós-graduação em Artes Visuais, dedicado à criação 
e desenvolvimento de projetos audiovisuais, roteiro e direção. Foi diretor do 
programa “Como Será?”, da Rede Globo, desde sua estreia em 2014. Na Rede 
Globo desde 1992, roteirizou e dirigiu vários documentários na Globonews 
(AUSTRÁLIA 2000, “Os Sertões de Euclides da Cunha”, “Planeta Estufa”, Vale da 
Promessa” e “Brasil 500”). Nos Estúdios Globo, trabalhou como editor-chefe no 
Linha Direta, Linha Direta Justiça e Linha Direta Mistério; e como assistente de 
direção na linha de shows: “Show da Virada”, “Clips e Desfiles das Escolas de 
Samba do Rio” e “Festival de Verão de Salvador”. Criou e dirigiu o Globo Univer-
sidade, o Globo Cidadania e finalmente o “Como Será?”, uma revista eletrônica 
de sua autoria, que já ganhou vários prêmios, entre eles “Prêmio Socioambien-
tal Chico Mendes” e “Ver Ciência”, respectivamente pela divulgação de práticas 
sustentáveis e científicas.
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