


SINOPSE

Mãe é mãe”. "Em coração de mãe sempre cabe mais um". "Mãe é tudo igual". "Praga de

mãe pega". "Intuição de mãe não falha". Quem nunca ouviu uma frase clichê sobre a

maternidade? Expressões verdadeiras ou não, as mães se reconhecem quando o assunto

é o que sentem pelos filhos. Em ‘Amor de Mãe’, Lurdes (Regina Casé), Thelma (Adriana

Esteves) e Vitória (Taís Araujo) vivem plenamente a maternidade e, apesar de todas as

diferenças que as separam, terão suas vidas entrelaçadas.

A próxima novela das nove tem a maternidade como tema central e mostra como o

cotidiano pode ser afetado, positiva ou negativamente, pelos acontecimentos da vida. É

uma trama sobre o amor e sobre as escolhas feitas em situações-limite. “Não importa a

classe social, uma mãe sente empatia por outra. É impossível resistir a essa identificação.

E sinto que estamos precisando estimular a empatia no Brasil e no mundo como um

todo”, diz a autora Manuela Dias. “É uma novela positiva, focada em pessoas que querem

mudar o mundo para melhor”, completa o diretor José Luiz Villamarim.

As vidas de Lurdes, Thelma e Vitória vão se entrelaçar em ‘Amor de Mãe’, que estreia no

dia 25 de novembro. A novela criada e escrita por Manuela Dias conta com a colaboração

de Roberto Vitorino, Mariana Mesquita e Walter Daguerre, e supervisão de Ricardo

Linhares. A direção artística é de José Luiz Villamarim, com direção de Walter Carvalho,

Noa Bressane, Philippe Barcinski, Isabella Teixeira, Fellipe Barbosa e Kiko Marques.



R E G I N A  C A S É
Lurdes (Lucy Alves/ Regina Casé), há 26 anos, saiu do vilarejo onde morava no Rio

Grande do Norte rumo ao Rio de Janeiro com os filhos pequenos Magno (João

Guilherme Fonseca), Ryan (Pietro Buonnafina) e a recém-nascida Érica. No

caminho, ela encontrou um bebê abandonado na estrada e o levou consigo. Foi

assim que Camila se juntou à família. O que moveu Lurdes a sair de sua cidade natal

a acompanha até hoje: encontrar Domênico (Eros Lazari quando criança), um de

seus quatro filhos biológicos, que foi vendido pelo pai aos dois anos de idade. Todos

os filhos de Lurdes a admiram muito.

LURDES
R E G I N A  C A S É



Thelma (Adriana Esteves) ficou viúva há mais de 20 anos e vive para o
filho Danilo (Chay Suede). O jovem sobreviveu ao incêndio que matou
seu pai graças ao amor incondicional da mãe, que se arriscou entre as
chamas para salvá-lo. A vida de Thelma muda quando, durante um
exame de rotina, descobre um aneurisma cerebral inoperável e começa
uma corrida contra o tempo para conseguir realizar seus sonhos. Mas
todos os desejos da sua lista envolvem Danilo, que não sabe da doença e
vive um momento de se emancipar da mãe superprotetora. Ele decide
sair debaixo das asas da mãe, que não se conforma com a independência
do filho e fará o que tiver ao seu alcance para mudar essa realidade.

THELMA
A D R I A N A  E S T E V E S

https://gshow.globo.com/artistas/chay-suede


Vitória (Taís Araújo) é uma advogada que ganha muito dinheiro defendendo

políticos e empresários corruptos. Seu principal foco é o trabalho, e sua maior

frustração é não conseguir engravidar. A busca incessante pela gravidez acaba

destruindo o seu casamento com Paulo (Fabrício Boliveira). Após a separação, ela

segue com o projeto de adotar uma criança e, enquanto espera a chegada do filho,

conhece Davi (Vladimir Brichta). A atração entre os dois é forte e depois de uma

noite juntos ela se surpreende ao descobrir estar grávida, o que faz com que o

contato com o pai da criança precise ir muito além de um encontro casual.

VITÓRIA
T A Í S  A R A Ú J O

https://gshow.globo.com/artistas/vladimir-brichta


TELESPECTADORES

PERFIL

Fonte: KANTAR MEDIA WORKSTATION - Volta Redonda 19 a 25 de maio de 2018 - Dados Individuais



COMERCIAL

INTERVALO

Os intervalos da NOVELA III 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$ 4.732,00
Preços de 15” R$ 3.549,00

Sigla no SIS.COM: N20H
Base Lista de Preços Setembro a Dezembro/19.




