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NAS TELAS DA GLOBO

quatro
episódios independentes, histórias sobre
relacionamentos e transformação em tempos de
isolamento social.
Com as participações de Fernanda Montenegro
e Fernanda Torres, Taís Araújo e Lázaro Ramos,
Luisa Arraes e Caio Blat, Emílio Dantas e Fabíula
Nascimento, a série envolveu o público em torno
dos dilemas vividos na pandemia, sempre de
forma bem humorada e leve.
Confira os bastidores da série

GILDA E LÚCIA
FORAM UM SUCESSO
O CAPÍTULO COM A MAIOR
AUDIÊNCIA DA SÉRIE AMOR E SORTE
AUDIÊNCIA
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A GRANDEZA
DAS FERNANDAS
Fernanda Montenegro e Fernanda Torres já
marcaram a vida de milhões de telespectadores no
filha aceitaram o desafio de gravar a história de
Gilda e Lúcia direto do sítio da família,
emocionando todo o público.
"Esse especial encerra esse momento da pandemia e para
mim foi uma espécie de auge desse período e algo que nunca
vou esquecer na vida, terei sempre esse especial pra lembrar",
destaca Fernanda Torres.
artística, de comunhão familiar, aceitação de uma nova
possibilidade de sobrevivência diante de uma tragédia como
, conta Fernanda Montenegro.

Confira um trecho
da entrevista

RELEMBRE A
HISTÓRIA DE
GILDA E LÚCIA
Gilda é uma senhora de noventa anos de idade
levada à contragosto para uma casa de campo
pela filha, Lúcia, no momento em que a
pandemia se espalha.
Bem diferentes uma da outra, a convivência
entre as duas não se mostra fácil, ainda mais
porque a teimosa Gilda não aceita ficar
trancada. Fora que Lúcia também demonstra
dificuldades de se aproximar de uma mãe que
sempre considerou negligente.

Mãe e filha sob o mesmo teto numa jornada
de conexão marcada por discordâncias, fugas
tresloucadas e traumas do passado.

A HISTÓRIA
DESSAS DUAS
CONTINUA...
O Especial de Fim de ano continua com a história de
Gilda, Lúcia e o Bode
AMOR E SORTE.

Mãe e filha saem da quarentena na Serra e vão para
as suas casas. A filha perdeu o emprego (e a casa) em
São Paulo, vai ter que morar com a mãe no Rio.
Elas não moram juntas há 25 anos, o apartamento
não é muito grande, conviver com a mãe é um
problema, com a filha não é muito mais fácil, e foi aí
que os problemas delas começaram: o bode que a
mãe ganhou na rifa e vendeu é devolvido, não tinha
certificação de vacina, o bode é entregue na casa
delas, em Copacabana. Agora as duas terão que
conviver com um bode na sala.

TRANCADAS PELA
QUARENTENA...
gira em torno da
intensificação das relações pessoais dentro do
distanciamento social.
Uma série cômica de toques dramáticos e
românticos que traz uma história centrada nas
interações e conflitos
mesmo espaço, expressando tanto o lado divertido
quanto crítico, reflexivo e catártico de uma
dinâmica que, por vezes, estará marcada por
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OBSERVAÇÕES COMERCIAIS
1. Preços com base na lista de Novembro/2020
2. A dinâmica de programação pode implicar alterações no planejamento original, que não afetarão a qualidade de comunicação do plano comercial.
3. O plano de inserções segue orientações estabelecidas pelo Manual de Práticas Comerciais, Manual de Formatos e Listas de Preços da Rede Globo.

