SALVE-SE
QUEM PUDER

VALORIZAÇÃO
DE BREAK

GRADE

SALVE-SE QUEM PUDER ESTÁ DE VOLTA À PROGRAMAÇÃO, EXIBIREMOS A NOVELA DESDE O
COMEÇO, DEVIDO AO TEMPO QUE FICOU FORA DO AR E TAMBÉM PARA REAPRESENTAR OS
PERSONAGENS DA TRAMA. O FOLHETIM SERÁ DIVIDIDO EM DUAS PARTES. A PRIMEIRA É A
REAPRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS JÁ EXIBIDOS ANTES DA PANDEMIA. A SEGUNDA É O INÍCIO DOS
CAPÍTULOS INÉDITOS.

REAPRESENTAÇÃO

INÉDITO

Slot: Novela II(SEG-SAB)

Slot: Novela II(SEG-SAB)

Data da exibição: 22/03 a 15/05

Data da exibição: 17/05 a 16/07

Paginação: 3 Blocos / 2 Breaks

Paginação: 3 Blocos / 2 Breaks

Total episódios: 48

Total episódios: 53

Duração: 40’

Duração: 40’
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SINOPSE
Kyra trabalha com decoração de interiores e seu maior sonho é se casar e constituir sua
própria família. Rica e bonita, ela é atrapalhada, vive causando pequenos acidentes. Noiva de
Rafael, ela vai a Cancún acertar os últimos detalhes da festa de casamento que planeja desde
que era criança.

Alexia é uma atriz de teatro que sempre sonhou ser estrela de TV, até que finalmente consegue
um papel de destaque numa novela. Ela viaja para Cancún, onde serão gravadas as primeiras
cenas.
Luna cresceu no México, apaixonada pelas novelas locais. Filha de brasileiros, ela fora
abandonada pela mãe quando ainda era criança, vivendo apenas com seu pai, Mário. Em
Cancún, ela trabalha na área de eventos de um hotel e recepciona as hóspedes Kyra e Alexia.
Em meio a um terrível furacão que arrasa a cidade, as três acabam presenciando o assassinato
de um juiz brasileiro e entram na mira de bandidos liderados pela advogada Dominique.
Unidas por esse acaso trágico, Kyra, Alexia e Luna entram num Programa de Proteção a
Testemunhas e começam uma nova vida no interior de São Paulo, sob novas identidades, o que
as fará questionar os sonhos e amores que tinham até então. Suas famílias pensam que elas
morreram durante o furacão.
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HIGHLIGHTS
• A reta final da novela, mantêm a identidade leve, cômica e de aventura da parte 1. A primeira semana é marcada por
cenas de ação envolvendo Luna e Dominique.
• Após Dominique descobrir que Luna está viva e a mexicana escapar, ela e as amigas temem mais do que nunca por
suas vidas e de seus familiares. As três decidem investigar Dominique por contra própria e invadem o escritório da vilã
à procura de provas. Hugo pressiona Dominique a dar um jeito na investigação conduzida por Ivo. Cleyde aceita que
está apaixonada por Alan e começa a se envolver com o patrão. Já Alexia sente que Renzo se arrependeu dos erros
cometidos em Cancún e fica balançada. Mario se muda de Cancún para trabalhar em um hotel em São Paulo, sem
saber que sua filha está viva e morando lá também. Além dele, Gabi e Alejandro também trocam o México pelo
Brasil.
• A entrada de novos personagens movimenta os triângulos amorosos e pode gerar torcidas. Alejandro (Rodrigo Simas)
é um filho de brasileiros que morava no México, assim como Luna, mas vem para o Brasil a pedido de Juan (que saiu da
novela) para procurar Luna. Ele e Luna foram o primeiro beijo um do outro (os flashbacks são imagens de Malhação
deles se beijando) e Alejandro ainda nutre um amor por ela, apesar dela ter escolhido Juan quando os três estudavam
juntos na adolescência. Juan irá disputar Luna com Téo (Felipe Simas).
• Outra novidade é Júlia (Sophia Abrahão), advogada prima de Téo e ex aluna de Alan (Thiago Fragoso) que irá se
envolver com Rafael (Bruno Ferrari). Enquanto Kyra (Vitória Strada) está dividida entre a nova paixão por Alan e
Rafael, seu noivo antes dela ser dada como morta.
• Não há menção à Covid-19 na trama.
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FICHA TÉCNICA
AUTOR
Daniel Ortiz
Direção:
Fred Mayrink
CICLO DE VIDA:
1ª Janela TVG | catch up no Globoplay
CRONOGRAMA DE GRAVAÇÃO
Pré: 20/07/20
Grav.: 10/08/20 a 09/01/21
Pós: 10/08/20 a 20/01/21

ELENCO
Deborah Secco
Vitoria Estrada
Juliana Paiva
Guilhermina Guinle
Flavia Alessandra
Juliana Alves
João Baldasserini
Rafael Cardoso
Murilo Rosa
Bruno Ferrari
Thiago Fragoso
Felipe Simas
Rodrigo Simas
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