


SEGUNDO SOL 
Estreia em 14 de Maio.

Uma trama de João Emanuel Carneiro e Márcia 
Prates.

 Com a colaboração de Fábio Mendes, Eliane 
Garcia e Lilian Garcia.

Direção artística e geral de Dennis Carvalho, 
com direção geral  de Maria de Médicis e 

direção de Cristiano Marques, Marcelo 
Zambelli, Noa Bressane e Ricardo Spencer. 



 

     SINOPSE
“A novela é um drama familiar, a luta dessa mulher para recompor sua família e sua vida. A grande força dessa 

história são os laços familiares e a chance que todos nós merecemos de começar denovo.”
João Emanuel Carneiro

 
 
 Bahia, a terra da diversidade cultural, do sincretismo, das belezas naturais, da culinária de
tempero forte e do famoso carnaval. Nesse lugar fascinante, de cores intensas, onde o sol brilha
quase todo o ano,  a próxima novela das nove vai  mostrar  que a cada novo dia você pode
recomeçar, se reinventar, tornando-se o protagonista de sua própria caminhada.

 Luzia (Giovanna Antonelli )  viverá uma grande saga em busca de sua nova chance, de seu
segundo sol. Mulher simples e batalhadora, ela terá a vida virada do avesso após se apaixonar
por Beto Falcão (Emilio Dantas). No decorrer da trama, Luzia percorre uma longa jornada para
reescrever sua história e reunir a família, despedaçada por uma série de armações de Karola
(Deborah Secco ) ,  namorada de Beto ,  e  Laure ta  (Adr iana Es teves ) ,  f igura poderosa da cena
noturna de Salvador. 

 Em ‘Segundo Sol’, as tramas são temperadas com todos os ingredientes que fazem da Bahia um
lugar único. “É uma novela densa, emotiva, mas ao mesmo tempo solar,  sensual,  divert ida”,
explica o diretor artístico e geral da novela Dennis Carvalho, que garante uma história com música
e  humor.



PERSONAGENS

Beto, Luzia, ícaro e 
Manu

Família Falcão Ícaro e Manuela Laureta e Karola Família Athayde

Beto e Luzia Beto Falcão



PERSONAGENS

ESTREIA 
14 de Maio de 2018

DIA/ HORÁRIO
De segunda a sábado, às 21h 15min

SIGLA NO SIS.COM
N20H

PREÇO DE 30''
R$ 4.491,00

PREÇO DE 15''
R$ 3.368,25

GÊNERO 
Novela

Observações:

- Base Lista de Preços Abril a Setembro/18;
- A dinâmica de programação pode implicar alterações no 
planejamento original, que não afetarão a qualidade de comunicação 
do plano comercial;
- O plano de inserções segue orientações estabelecidas pelo Manual 
de Práticas Comerciais, Manual de Formatos e Listas de Preços da 
Rede Globo.
- Poderão ser desenvolvidas oportunidades comerciais adicionais para 
categorias não concorrentes do patrocinador.

ESQUEMA COMERCIAL



comercialonline.tv.br
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