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Novelas
BOM SUCESSO A DONA DO PEDAÇO

SExtA-FEIRA
Diogo tenta se esconder de Marcos para 
não ser visto com Gisele. Alice aceita a pre-
sença de Waguinho no slam de poesias. Lulu 
não gosta nada da intimidade com que Be-
zinha se refere a Antônio. Jeniffer fica muito 
preocupada ao ver Vicente com Gabriela. 
Diogo se irrita ao ver Eric conversando 
com sua esposa Nana. Diogo comunica a 
Pessanha sobre a investigação de Marcos. 
Stefany avisa a Marcos e Waguinho que 
Sinistro e Galo Cego foram assassinados. 
Eric anuncia a Diogo e a Gisele que contará 
a Nana tudo o que ele sabe sobre o casal. 
Diogo persegue Eric e acaba provocando 
um acidente.

SExtA-FEIRA
Rock se recusa a se envolver com Fabiana 
novamente e Amadeu diz que tentará des-
vendar o mistério direto com Jô. Otávio 
e Linda acreditam que Zé Hélio está com 
Beatriz por interesse. Jô se irrita com os 
questionamentos de Amadeu. Joana desa-
bafa com Maria da Paz sobre seus proble-
mas financeiros. Linda faz um acordo com 
Otávio para afastar Beatriz de Zé Hélio. 
Márcio desconfia de Kim com Paixão. Tonho 
surpreende Lyris. Camilo se revolta ao ver as 
fotos de Vivi e sabota as roupas da esposa. 
Britney fica doente e Abel se preocupa. Nina 
procura Camilo. Antero diz a Evelina que 
sente falta de dançar. 

SÁBADO
Diogo foge do local do acidente e não per-
cebe que deixa sua carteira cair. Bezinha 
avisa a Alberto que Eric morreu. Diogo tenta 
convencer Gisele de que a morte de Eric foi 
um acidente. Marcos estranha a reação de 
Diogo ao perceber que perdeu a carteira. 
Jeniffer ameaça Vicente de contar para 
a mãe do rapaz que ele está namorando 
Gabriela. Marcos comenta com Nana que 
Alberto está deprimido. Diogo é flagrado 
por um policial no momento em que en-
contra sua carteira, mas disfarça dizendo 
que era advogado de Eric. Evelyn se cansa 
da situação com Felipe. Alice concorda em 
abrir o desfile da coleção de Paloma.

SÁBADO
Kim afirma a Jô que ela não tem talento 
para ser digital influencer. Chiclete pede que 
Beatriz promova um encontro seu com Vivi. 
Jô ameaça Kim. Camilo pede ajuda a Maria 
da Paz para reabrir as investigações sobre 
a morte de Jardel. Abel visita Britney, mas 
os dois acabam discutindo. Kim diz a Márcio 
e Sílvia que se assustou com a reação de 
Jô. Rock aceita se reaproximar de Fabiana 
e ajudar Amadeu e Téo. Ellen confessa a 
Camilo que acredita que Régis tenha assas-
sinado Jardel. Téo revela a Jô o plano que 
armou com Rock e Maria da Paz para que 
a namorada perdesse seu dinheiro. Camilo 
procura Régis. Jô confronta Maria da Paz.

* O resumo dos capítulos da novela Órfãos 
da Terra não foram disponibilizados.

SEgUNDA-FEIRA
Jô exige dinheiro de Maria da Paz e afirma 
que se vingará da mãe. Régis diz a Camilo 
que estava com Jô nos dias dos assassi-
natos de Jardel e Lucas. Jô pede abrigo a 
Amadeu, mas desiste quando o pai a ques-
tiona sobre Fabiana. Márcio aconselha Abel 
a se declarar para Britney. Téo se nega a 
abrigar Jô. Beatriz sabota a bebida de Berta, 
para que Vivi encontre Chiclete. Agno se 
emociona com o sentimento de Leandro. 
Régis pede que Jô confirme seu álibi para 
a Polícia. Vivi e Chiclete se amam. Amadeu 
e Téo insistem para que Rock descubra o 
segredo de Fabiana e Jô. Joana é informada 
de que precisa retirar Matilde da clínica.

| É a crise? Nego do Borel reduziu o seu cachê de 
80 mil reais para 40. Também a agenda caiu de 20 
para menos de 10 shows por mês. A polêmica com a 
transexual Luisa Marilac, apesar do pedido de descul-
pa do funkeiro, ainda atrapalha a agenda do cantor. O 
empresário de Nego do Borel agora é Tuca Carvalho, 
ex de Anitta. 

| grazi Massafera e Caio Castro foram vistos, juntos, 
em Ubatuba - litoral paulista. O flagra foi em cafeteria 
da cidade. Com um grupo de amigos, jantaram também 
em restaurante da cidade. Beijo do casal ali ninguém viu. 
Mas a relação já é namoro: Caio é visto agora visitando 
Grazi nos bastidores de “Bom Sucesso”, nos estúdios 
da Globo.

 
| Afinal, qual é o motivo de Fernanda Souza não ter 

tido ainda um filho com Thiaguinho? Ela quer primeiro 
firmar o programa “Vai, Fernandinha”, no Multishow. 
A atriz completou 33 anos e está casada desde 2015.

| Claudia Leitte admitiu: está exausta pelo ato de 
amamentação. Poucas semanas após o nascimento da 
filha, Bela, exibiu imagem dos seios abarrotados de leite: 
“Venha ver sua vaca”, disse a cantora como se falasse 
para a filha. Brincando, é claro.

| Luana Piovani e Ludmilla bateram boca nas redes 
sociais e a funkeira detonou: “Vai se tratar”. Luana al-
finetou Lud, que foi escolhida para tocar no desfile da 
marca de lingerie de Rhianna. Detalhe curioso: dizem 
que Luana descobriu que foi Ludmilla quem fez a “pon-
te” para a Anitta se aproximar de Pedro Scobby.

Divulgação

Com o final de “A Dona 
do Pedaço”, dia 22 
de novembro, Julia-
na Paes só quer sa-
ber de férias. Com os 
dois filhos e o mari-
do. Novela? Só se for 
no segundo semestre 
de 2020. Afinal, nesta 
trama das 9 horas ela 
vem comendo o pão 
que o diabo amassou.


