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Novelas

Capítulo 73 - Segunda-feira
Iolanda leva Joaquim para o 
hospital. Margô diz a Rafael 
que Iolanda não pode ajudá-lo. 

A polícia revista o engenho de Violeta. O delegado 
e seus homens são hostis com Felicidade e Letícia, e 
Onofre se arrepende da denúncia. Onofre confessa 
a Tenório que foi ele quem fez a denúncia à polícia. 
Iolanda se muda para a casa de Davi.

Capítulo 74 - Terça-feira
Davi se enfurece com a ousadia de Iolanda. Onofre 
promete para Tenório que irá mudar. Lorenzo recebe 
autorização para voltar para casa e tenta convencer 
Bento a ir com ele. Isadora avisa a Mércia e Natan que 
sabe como eles sairão da fazenda. Davi pede para fa-
lar com Isadora. 

Capítulo 75 - Quarta-feira
Tenório celebra o casamento de Mércia e Natan. 
Enrico beija Emília. Lorenzo decide voltar para o 
Brasil, mas sem Bento. Isadora vê Iolanda na porta da 
casa de Rafael. Isadora pede para Violeta ajudar na 
fuga de Mércia e Natan. Úrsula tem uma ideia para 
Joaquim reconquistar Isadora. Davi pede a ajuda de 
Augusta para treinar um novo truque.

Capítulo 76 - Quinta-feira
Augusta se assusta com a adivinhação de Davi. 
Lorenzo se despede de Bento. Enrico provoca Emília. 
Davi descobre a identidade do verdadeiro pai de 
Toninho. Violeta permite que Leônidas trate de 
Matias. Margô proíbe Iolanda de se apaixonar de 
Rafael. Davi tenta encontrar o pai de Toninho. Isadora 
decide ir para o Rio de Janeiro com Joaquim.

Capítulo 77 - Sexta-feira
Eugênio se esconde para observar Violeta e Isadora 
na supervisão do carregamento dos tecidos. Matias 

volta para casa e Heloísa implica com ele. Lorenzo 
chega em casa e Giovanna se emociona. Fátima cho-
ra com a partida de Olívia. Lorenzo conta para Abílio 
e Letícia que Bento morreu e mantém a promessa de 
manter segredo sobre o paradeiro do amigo. Matias 
engana Violeta. Davi pede a ajuda de Arthur para en-
contrar o pai de Toninho.

Capítulo 78 - Sábado
Augusta consola Abílio. Letícia sofre pela perda do 
marido. Silvana cuida de Bento na Itália. Joaquim 
finge não saber sobre o romance entre Violeta e 
Eugênio quando Isadora conta o que viu. Benê con-
ta para Tenório que Olívia foi embora e decide revelar 
em confissão seu grande segredo. Joaquim sabota os 
sapatos da modelo que irá desfilar com a roupa pro-
duzida por Isadora. Davi convida Pablo para se apre-
sentar na festa de Natal da vila operária.

Capítulo 139 - Segunda-feira
Flávia estranha o comportamen-
to de Paula, depois da empresária 
saber a verdade sobre a filha. Tina 
decide sair com Roni e Neném não 
gosta. Celina afirma a Daniel que 
Guilherme precisa ser interdita-

do. Carmem ouve a conversa de Paula com Marcelo. 
Neném fala com Roni sobre Tina e Nedda. Paula des-
cobre que Carmem grampeou o telefone de sua sala. 
Guilherme volta a operar. Flávia ouve Celina e Daniel 
falando do marido e fica desconfiada. Guilherme vê 
Tigrão com Neném.
 
Capítulo 140 - Terça-feira
Guilherme aceita brincar com Neném e Tigrão. 
Jandira e Betina ajudam no plano de Osvaldo contra 
Edson. Roni briga com Cora por causa de Tina. Flávia 
descobre que Paula esteve na padaria de Juca e fica 
intrigada. Paula fica furiosa com a nova campanha de 
Carmem. Guilherme descobre que foi interditado pe-
los pais.

Capítulo 141 - Quarta-feira
Guilherme procura sua família. Flávia tenta enten-
der por que Paula foi até a padaria de Juca. Roni não 
deixa Cora sair com ele e Tina. Daniel se arrepende 
da ação contra Guilherme. Guilherme tem uma vio-
lenta discussão com Daniel e Celina. Neném desco-
bre que não voltará a integrar o time do Flamengo e 
fica arrasado. Gabriel rejeita Carmem. Flávia conforta 
Guilherme. Odete descobre que Paula é Eliete. 
 
Capítulo 142 - Quinta-feira
Guilherme avisa a Flávia que não pode processar os 

pais. Cora pensa em se vingar de Tina. Guilherme 
pede para Joana gerenciar a clínica na sua ausência. 
Tigrão pede para Neném jogar bola com ele. Cora 
manda seus capangas pegarem Tina. Guilherme 
pede para Joana ajudá-lo a operar em um hospital 
público. Neném e Tigrão procuram Tina.
 
Capítulo 143 - Sexta-feira
Neném e Tigrão salvam Tina. Flávia grava o clipe com 
a banda de Murilo. Guilherme faz várias operações 
no hospital público. Chega o dia do aniversário de 
Tigrão. Celina implica com Joana e os funcionários 
da clínica. Paula explica seu plano para Marcelo. Rose 
volta para o Brasil e procura Neném.
 
Capítulo 144 - Sábado
Rose e Neném se beijam. Paula e Marcelo conversam 
com Madame Lu. Guilherme leva Tigrão para passear 
de barco. Deusa, Flávia e a banda de Murilo arrumam 
a festa de Tigrão. Paula se diverte com o medo de 
Carmem. Roni tenta se desculpar com Nedda. Paula 
enfrenta Odete e a vilã decide se vingar. Cora pen-
sa em destruir o salão de Nedda. Odete avisa a Paula 
que contará a verdade para Flávia.

Capítulo 31 - Segunda-feira
Jove consegue convencer 
Juma a deixar que ele fre-
quente sua casa. Madeleine 

decide manter Zaquieu na mansão. Juma fala de 
Jove para Muda. Tadeu vê Guta chorando e culpa 
Jove. Jove compara José Leôncio com o Velho do Rio. 
Guta dá um ultimato em Tenório.

Capítulo 32 - Terça-feira
Guta se surpreende com Tenório. Tadeu tira satisfa-
ções com Jove. José Leôncio questiona Jove sobre 
seu interesse por Juma. Zaquieu ouve uma discussão 
de Irma com Madeleine sobre ele e fica entristecido. 
Tibério se surpreende com a tranquilidade de Juma 
em relação a Jove. José Leôncio decide ter uma con-
versa séria com o filho.

Capítulo 33 - Quarta-feira
José Leôncio manda Jove voltar para o Rio de Janeiro, 
e Filó tenta reverter a situação. Jove vai embora es-
condido da fazenda. Juma fala para José Leôncio que 
Jove foi embora com o Velho do Rio. Irma decide se 
encontrar com Gustavo. José Leôncio ordena que os 
peões encontrem o Velho do Rio. Madeleine flagra 
Irma na casa de Gustavo.
 
Capítulo 34 - Quinta-feira
Jove decide ensinar Juma a ler. Madeleine sente ciú-
mes de Irma com Gustavo. José Leôncio se preocu-
pa com o sumiço do filho. Juma se entristece quando 
Jove diz que vai embora do Pantanal. Guta sofre com 
a ausência de Jove. O Velho do Rio questiona Jove so-
bre seu envolvimento com Juma. José Leôncio afir-
ma que trará Jove e Juma para a fazenda.
 
Capítulo 35 - Sexta-feira
Gustavo conversa com Nayara sobre Madeleine. Juma 
se declara para Jove. José Leôncio enfrenta Jove, e 
Juma sai em sua defesa. Jove briga com José Leôncio. 
Muda pensa em cumprir sua vingança. Jove leva 
Juma com ele para o Rio de Janeiro. José Leôncio se 
desespera ao saber que Juma foi embora com Jove.

Capítulo 36 - Sábado
Ari explica para José Leôncio que Tadeu levou o ca-
sal para o Rio de Janeiro. Juma se assusta com a ci-
dade. Uma onça rodeia a tapera, e Muda fica apavo-
rada. Madeleine não se conforma com a presença 
de Juma. Tibério leva Muda para a fazenda de José 
Leôncio e se surpreende quando ela fala. Jove leva 
Juma para tirar seus documentos. Velho do Rio rece-
be ajuda. Mariana se desespera quando Jove revela 
que abriu mão de sua herança.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos 
a mudanças em função da edição das novelas e 
podem não ser enviados pela emissora.
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Profª Loretana Paolieri Pancera é homenageada 
na Escola Estadual Buenos Aires

A Profª Loretana Paolieri 
Pancera, presidente do Cen
tro do Professorado Pau lis ta, 
foi homenageada na última 
quintafeira (28) na Escola 
Estadual Buenos Aires, onde 
estudou e mais tarde atuou 
como professora. Nascida 
em fevereiro de 1926 em 
Piracicaba, filha de Carlos e 
Virgínia Paolieri, Loretana 
começou seus estudos no 
Curso Primário do Grupo 
Escolar “Buenos Aires”, na 
Zona Norte,  no ano de 1933.

Mais tarde, abraçou o 
Magistério como carreira e 
começou a trabalhar como 
professora substituta efe
tiva justamente onde ini
ciou seus estudos, no Grupo 
Escolar Buenos Aires, no pe
ríodo pós Segunda Guerra 
Mundial, de 1945 a 1948.

Em 1958 removeuse, por 
permuta, para o Buenos Aires, 
onde lecionou como profes
sora efetiva por 28 anos, até 
1986, quando se afastou para 
exercer atividades correlatas 
no Centro do Professorado 
Paulista apo sentandose em 
1996 pela compulsória. Sua 
atua ção permitiu que se tor
nasse membro fundador da 
Associação de Pais e Mestres 
e como orientadora do Centro 
Cívico Escolar “Olavo Bilac” 
 ambos no Buenos Aires.

Presente em todas as 
frentes comprometidas com 
a valorização, a justiça e a 
defesa do magistério, a pro
fessora Loretana recebeu 
muitos títulos de reconheci
mento como cidadã compro
metida com a escola pública 
paulista.

Na comemoração do seu 
92º aniversário, o Centro do 
Professorado Paulista (CPP) 
apresentou a exitosa história 
da professora Loretana, pre
sidente em exercício de uma 
das tradicionais entidades de 
classe do Brasil.

Associada do CPP desde 
1945, a professora Loretana, 
do alto de seus 96 anos, é a 
própria narrativa do dita
do chinês: “o homem só en
velhece quando os lamentos 
substituem seus sonhos”. 
Como berço desse enredo os 
valores do Buenos Aires for
maram a base do sucesso da 
professora. Atuando como 
presidente do CPP até os 
dias atuais, Loretana é um 
exemplo de vida. Sua home
nagem junto aos alunos do 
E.E. Buenos Aires tem ain
da o propósito de mostrar 
aos alunos que ela recebeu a 
mesma educação que eles re
cebem hoje, sendo possível 
trilhar o caminho do traba
lho e da dedicação.
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Ao longo de sua carreira, Profª Loretana recebeu diversas 
homenagens por sua história e dedicação

Profª Loretana Paolieri Pancera, presidente do CPP, 
recebe a equipe da Escola Estadual Buenos Aires


