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A DONA

DO

PEDAÇO

Maria da Paz e sua família são do interior do
ES. Na região onde moram todos aprendem a
atirar desde cedo, com ela não foi diferente.
Mas o caráter da protagonista segue o seu
sobrenome. Entre gatilhos e balas, ela
preferiu o talento na culinária, herdado de
sua avó.
A especialidade: BOLOS.

Nesse cenário, entre famílias de justiceiros em
constantes guerras particulares, cresceu Maria. O seu
destino, não menos cruel que seus parentes, fez com que
se apaixonasse por Amadeu, da família rival. O romance

“Romeu e Julieta” termina com um tiro no rapaz em pleno
altar, mudando completamente o futuro da protagonista,
que vai para São Paulo depois de ser jurada de morte.
Na capital paulista, para sua sobrevivência, ela oferece
o que tem de melhor: seus deliciosos bolos caseiros.
Depois de anos vendendo numa garagem improvisada, Maria
prospera e se torna a dona de uma grande rede de
confeitarias.

Nos 20 anos que se passam, Maria se torna
rica, mãe de Josiane e dona de uma rede de
confeitarias que levam o seu nome: Bolos da
Paz. Mas se engana quem acredita que ela se
deixou deslumbrar pelo luxo. A boleira segue
conectada com suas raízes, o que faz com que
sua filha a renegue e tenha vergonha do
“jeito de pobre” da mãe.

Josiane - que exige ser chamada de Jô – assume o
papel da grande vilã desta trama. Cega pelo luxo
e pela fama, alimenta pela mãe um sentimento de
negação - inveja talvez - que beira a
rivalidade. Começa a se envolver com Régis - um
galã mais velho que ela - e com o tempo descobre
que sua mãe flertou com ele no passado. Esse é o
ponto de partida para tramar algo extremo: um
casamento falso entre os dois. Assim, Jô e Régis
quase levam a protagonista
à falência, mas algo começa a sair do controle
da garota quando percebe que seu cúmplice
realmente se apaixona por Maria. Para completar
o rolo compressor de conflitos, Amadeu, o antigo
amor, reaparece.
O atentado não lhe tirou a vida.
Como ele, a paixão por Maria
também não morreu.

Acontecendo em
paralelo e próximo à
história da
protagonista, há um
arco que trará um
universo com peso na
novela: o sucesso na
internet. No desejo
de luxo, entradas
vip e fama, Jô vai

mirar numa carreira
de digital
influencer. Para
seguir esse caminho,
contrata a promoter
Kim, e acaba se
aproximando de uma
das maiores
webcelebrities do

Guedes. As duas,
porém, possuem uma
relação muito maior
do que simplesmente
o convívio
profissional: são
primas, mas ainda
não sabem.

momento: Vivi

TRAMA

PARALELA
Vivi Guedes (Paolla Oliveira)

Kim (Mônica Iozzi)

PERSONAGENS

MARIA DA PAZ (Juliana Paes)

É uma mulher bonita,
expansiva, de gestos largos,
caridosa. Veste-se de forma
espalhafatosa, fala com as
mãos e inventa palavras,
tipo "gordices", "gulosar".
Seu maior amor na vida é a
filha, que não suporta a
mãe. Não suspeita que o
casamento foi armação e por
Leo e Lu faz tudo. Põe em
risco o que construiu para
dar a vida luxuosa que
querem.

PERSONAGENS
É a grande vilã da novela.
Arma para a mãe se casar com
Régis, pois deseja a
ascensão social que ele
representa. Tem horror do
pai, Amadeu, quando o
conhece. Resolveu tornar-se
digital influencer. Faz tudo
para conquistar seguidores.
Ser convidada para o fashion
week seria sua vitória. Usa
roupa hiper fashion e
cabelos idem.
JOSIANE (Agatha Moreira)

PERSONAGENS

RÉGIS (Reynaldo Gianechinni)

É bonito, charmoso, um playboy
sem juízo. Faz canalhices, tem
um lado vilão, mas também
apaixonado e sensual. Vive às
custas do cunhado Agno (Malvino
Salvador), casado com Lyris
(Débora Evelyn) e sócio de uma
construtora. Gosta de roupas de
grife, festas caras, cruzeiros e
iates. Vive romance com Jô e
juntos tramam o plano do
casamento. Porém, ele acaba
misturando os sentimentos. Está
sempre dividido entre a paixão
real que tem por Maria e a
aparência social.

PERSONAGENS
Alvejado em pleno altar.
Depois de meses em
recuperação, casou-se com
Gilda (Jussara Freire), que
foi sua fisioterapeuta.
Mesmo com a vida em São
Paulo, nunca perdeu o jeito
rústico e certa deselegância
no vestir. Se reaproximará
de Maria e descobrir que o
antigo amor não desapareceu.
Pai de Lu, também será
rejeitado pela "aparência de
pobre".

AMADEU (Marcos Palmeira)

PERSONAGENS

VIVI (Paolla Oliveira)

É filha da irmã de Maria, mas
foi adotada ainda criança por
Otávio (Zé de Abreu) e Beatriz
(Natália do Vale), após a mãe
ter morrido. Amada e
paparicada, foi criada como
filha de rico. Referência para
Jô como digital influencer,
vive no mundo ultra fashion e
é sofisticada. É irmã de
Fabiana e as duas vão se
encontrar no futuro. Se
apaixona por Chiclete, que
recebeu a ordem para matá-la.
Ele também se apaixona, mas se
não acabar o serviço, corre
risco de morrer.

PERSONAGENS
É a irmã de Vivi que foi
raptada pela família rival e
abandonada em um convento em
São Paulo. Cresceu sonhando
com a vida que poderia ter.
Um dia, através de um
programa de TV, reconhece a
irmã e a encontra.
Aparentemente se aproxima
por amor. Aos poucos
percebe-se que quer tomar
tudo de Vivi, a começar por
seu namorado.

FABIANA (Nathalia Dill)

PERSONAGENS

CHICLETE (Sérgio Guizé)

Justiceiro. Está no
Espírito Santo quando é
contratado para dar cabo de
Vivi. Mais tarde,
trabalhando como motorista
de Jô, conhece sua
“vítima”. Inicialmente
pensa ser Kim o seu alvo.
E sem suspeitar, acaba se
apaixonando por Vivi. É um
homem rude, de gestos
bruscos. Já matou antes e
voltará a fazer isso, se
for necessário. Mas se
deixa vencer pelo amor.

