
A FORÇA DO 
QUERER



A trama de Gloria Perez, A Força do Querer, com personagens 

marcantes como Bibi Perigosa, Jeiza e Rita, interpretadas por Juliana 

Paes, Paolla Oliveira e Isis Valverde respectivamente, ocupa o horário 

das 21h antes do retorno de 'Amor de Mãe’.

Sobre a novela...

Se existe algo comum a todo ser humano é que todos temos um 

sonho, um desejo, um querer - que diz respeito a amor, dinheiro, 

sucesso, identidade, poder, realização profissional. Os quereres são 

múltiplos e se interligam, interagem entre si nesse grande painel da 

convivência humana, harmonizando-se ou chocando-se uns com os 

outros. Movidos pelo querer, somos o tempo todo desafiados a fazer 

escolhas que nos fazem bem ou que se voltam contra nós.

Na história de Gloria Perez essas questões se traduzem através da 

história de diferentes personagens, seus quereres e suas escolhas. 

Mais uma vez, como é comum a todos os seus trabalhos, a autora fala 

de diversidade, de tolerância, das dificuldades de compreender e 

aceitar o que é diferente de nós. E do embate entre o querer (vontade) 

e os limites éticos e morais que permeiam nossas escolhas.
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Fontes:



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 na Lista de Agosto a Outubro/20.

INTERVALO COMERCIAL




