
 

Quem Dá Mais? está de volta ao History em episodios inéditos e 

mais competitiva do que nunca 

Gravada em Los Angeles, seguindo os protocolos sanitários da Covid 19, a 13ª 

temporada da série de leilões e surpresas chega com 30 novos episódios  

ESTREIA: 23/8, segunda-feira, 21h10 
 

Também disponível em VoD e no History Play 

Imagens em alta: http://www.aeolepresskits.com/storagewars/galeria-de-imagenes/ 

 

Promo: https://drive.google.com/file/d/1RHt7DRdLkmFt4SSNrIQNKKeLndzJA4xh/view?usp=sharing 

 

Um cadeado se abre, a persiana metálica de um depósito se levanta, e ouve-se a 

frase “Estão prontos?”. Sim, Quem Dá Mais? (Storage Wars), a série de TV líder 

em leilões e que está no ar há dez anos, está de volta à tela do History, em sua 13ª 

temporada, depois de um ano sem gravar, devido à pandemia. 

 

Na Califórnia, quando o aluguel de um depósito de armazenamento não é pago por 

mais de três meses, seu conteúdo pode ser vendido em lotes a leiloeiros, que 

pagam em dinheiro. Esta série emblemática em matéria de leilões acompanha 

compradores profissionais, que visitam diferentes depósitos, podendo visualizar os 

lotes por cinco minutos – da entrada do depósito e não podem tocar em nada – e, 

com base em sua experiência, calculam quanto pagariam pelo conteúdo. E então, 

começam os lances. 

 

Os novos episódios de Quem Dá Mais? continuam entregando aos telespectadores 

uma visão do que realmente acontece nos ferozes leilões de depósitos, com rivais 

que tentam se superar com o objetivo de embolsar muito dinheiro. Devido à 

pandemia de Covid 19, nesta nova temporada os participantes tiveram de seguir 

protocolos de segurança. Mesmo com máscaras, a comunicação verbal segue 

importante para o programa. Os leilões continuam potentes e disputados, mais 

enigmáticos e marcantes. 

 

Quem Dá Mais? traz de volta os leiloeiros Dan e Laura Dotson e os compradores 

favoritos da TV, Brandi Passante, Jarrod Schultz, Darrel Sheets, Kenny Crossley e 
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Reiney Casey Nehoda, bem como Ivy Calvin e seus filhos. Esta 13ª temporada 

promete ser mais competitiva do que nunca, e eles farão de tudo para ter lucro com 

o conteúdo dos depósitos e, com sorte, encontrar verdadeiros tesouros. 

 

A ação e a diversão dão o tom dos leilões, com os compradores em busca dos 

menores preços. Entre os itens inesperados que serão encontrados nos novos 

episódios, estão uma bela caixa de madeira espanhola com um espelho, uma pasta 

antiga, uma máquina de escrever vintage e um conjunto de espelhos antigos. E 

mais: preparem-se para saber quem ficará com um depósito que inclui trens em 

miniatura, uma velha máquina de costura e próteses de silicone utilizadas na cultura 

drag queen, que farão uma grande diferença financeira. 

 

Uma das surpresas desta nova temporada é ver Jarrod Schulz e Brandi Passante 

separados – eles anunciaram o divórcio em 2019. Este icônico ex-casal de leilão, 

teve seu próprio programa, chamado Brandi and Jarrod: Married to Work. Eles 

foram as primeiras estrelas de Quem Dá Mais? Jarrod mantém seu estilo arriscado 

nos lances e ela - que sofreu com a Covid em 2020 – continua mais contida. 

 

Na estreia, o History exibe dois episódios: 

 

No primeiro deles, Os ventos de satanás, separados recentemente, Brandi e Jarrod 

voltam a se encontrar no mesmo leilão. A tensão aumenta quando ela recebe o 

mesmo tratamento que Laura, e ele age como uma criança mimada. Enquanto isso, 

Ivy treina Ivy Jr. para assumir os negócios da família. 

 

Em seguida, em Peças e pizzas, o "rei de Montebello" tenta ficar com um tesouro 

valioso. Por sua vez, Rene fareja uma oportunidade e está disposto a passar por 

cima de todos para obtê-la. Além disso, Kenny faz o possível para aumentar seus 

lucros, e Brandi tem problemas para enxergar o potencial dos contêineres. 

Classificação indicativa: 12 anos 

Sobre HISTORY 

HISTORY é o líder incontestável em conteúdos históricos e produções originais, 

oferecendo entretenimento inteligente e relevante. HISTORY apresenta séries como Trato 

Feito, Caçadores de Relíquias, Loucos Por Carros e Alienígenas do Passado, combinadas 

com superproduções históricas como Eu Conheci Jesus, Knightfall e produções exclusivas 

para a América Latina, como Desafio Sob Fogo América Latina, Desastres em Tempo Real 

e a vencedora do Emmy Internacional, O Jesuíta. HISTORY alcança mais de 76 milhões de 

lares. HISTORY faz parte do portfólio da A+E Networks América Latina. 
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