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ELEONORA LEMOS, OU SIMPLESMENTE LOLA
(GLÓRIA PIRES) SE MUDA COM A FAMÍLIA
PARA UMA BELA CASA NA AVENIDA
ANGÉLICA, EM SÃO PAULO, COMPRADA
GRAÇAS A UM FINANCIAMENTO DO
GOVERNO.

Júlio (Antônio Caloni), marido de Lola, trabalha como vendedor
em uma loja de tecidos que pertence ao turco Assad (ator a
definir). Júlio e Lola têm 4 filhos: Carlos (Nicolas Prates), Alfredo
(ator a definir), Julinho (ator a definir) e Isabel (Cléo Pires). Carlos é
ótimo aluno e sonha em ser médico. Alfredo é o encrenqueiro,
vem logo atrás, apenas um ano mais novo. Julinho é o terceiro e
almeja ser rico. Por último a filha caçula, Isabel. Júlio anda
preocupado com o financiamento da casa e uma terrível dor de
estomago passa a incomodá-lo. Para afogar as mágoas, arruma um
affair no “Cabaré Dancing”.
Maria (Denise Weinberg), mãe de Lola, mora em Itapetininga com
as outras duas filhas e faz doces para vender. Clotilde (Simone
Spoladore) é a irmã mais velha. Olga (Maria Eduarda), a caçula. A
situação financeira na casa de Lola anda complicada. Ela vive
comprando fiado no armazém de Afonso (ator a definir), o
português boa praça. Enquanto isso, Assad propõe sociedade a
Júlio na loja, mas ele precisa entrar com um capital. Vender a casa
seria uma saída, mas Lola é contra: “Nossa casa, não, ela é o nosso
patrimônio!”.



Alguns anos depois... 1931



Chegamos em 1942



Personagens

Lola (Glória Pires) Júlio (Antonio Calloni)



Personagens
Carlos (Nicolas Prates) Alfredo (ator a definir) Julinho (ator a definir) Isabel (Cleo Pires) Olga (Maria Eduarda)

Clotilde (atriz a definir) Maria  
(Denise Weinberg)

Zeca (Felipe Adib) Almeida 
(Ricardo Pereira) 

Marion (atriz a definir)



Personagens
Genu (atriz a definir) Virgulino (ator a definir) Lúcio (ator a definir) Lili (atriz a definir) Assad (ator a definir)

Emília (atriz a definir) Justina (atriz a definir) Antônio (Cassio 
Gabus Mendes) 

Inês (atriz a definir) Shirley (atriz a definir)



Comercial

Os intervalos da NOVELA I possibilitam ao anunciante exibir seu 
comercial para todo o Brasil ou em mercados específicos, de acordo com 
a estratégia de comunicação de suas marcas, por meio das emissoras da 
Globo espalhadas pelo País.

Preços de 30” R$ 
Preços de 15” R$ 

Sigla no SIS.COM: N18H
Base na Lista Setembro a Dezembro/2019.




