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LEMBRE-SE
O DURÁVEL

MAIS QUE O 
DESCARTÁVEL

O COMPARTILHADO
MAIS DO QUE 
O INDIVIDUAL

O APROVEITAMENTO

INTEGRAL
E NÃO O DESPERDÍCIO

O SAUDÁVEL
NOS PRODUTOS E

NA FORMA DE VIVER
E NÃO O PREJUDICIAL

O VIRTUAL
MAIS DO QUE O MATERIAL

A SUFICIÊNCIA
E NÃO O EXCESSO

A EXPERIÊNCIA
E A EMOÇÃO
MAIS DO QUE
O TANGÍVEL

A COOPERAÇÃO
 PARA A
SUSTENTABILIDADE
MAIS DO QUE

A COMPETIÇÃO

A PUBLICIDADE
NÃO VOLTADA 
A PROVOCAR O
CONSUMISMO

A PRODUÇÃO

LOCAL 
MAIS QUE A GLOBAL
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OMEGAUE
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Jogo dos Sete Erros: 1- taco de golfe; 2- ouvido direito; 3- bota direita; 4- grama perto da bolinha; 
5- buraco da bandeira; 6- bandeira; 7- nuvem à direita.

jogo dos sete erros
Capítulo 139 - Segunda-feira
Cassiano agride Alberto. Natália avisa às filhas que espera 
uma menina que se chamará Janaína. Quirino e William pe-
dem para Nicole ficar na casa, mas ela percebe que Doralice 
não gosta da ideia. Alberto tenta entrar na mina, mas é surpre-
endido por Cassiano e os tenentes, e acaba fugindo. As filhas 
de Natália entram com a mãe em seu casamento.

 

Capítulo 140 - Terça-feira
Natália e Juliano se casam. Natália demonstra a Doralice que 
sabe o motivo de seu afastamento de Vila dos Ventos. Doralice 
fica irritada ao ver Quirino e Nicole dançando na festa de ca-
samento de Juliano. Duque pede Guiomar em casamento. 
Quirino questiona Doralice sobre o real motivo que a fez aban-
donar a família. Cassiano ameaça entregar Alberto para a polí-
cia por ter explodido a mina.
 
Capítulo 141 - Quarta-feira
Cassiano avisa a Alberto que ele só verá Laurinha acompa-
nhado por Lindaura. Doralice propõe a Quirino que eles se di-
vorciem, e manifesta interesse em levar William com ela. O de-
legado avisa a Alberto que Hélio confirmou o depoimento de 
Dionísio. Alberto diz a Hélio que Dionísio não dará o dinheiro 
que prometeu a ele. Hélio pede ao delegado que ligue para 
seu advogado.
 
Capítulo 142 - Quinta-feira
Doralice percebe que Quirino ficou triste com a partida de 
Nicole. Dionísio manda Castro enganar Hélio, dizendo que irá 
levantar o dinheiro que lhe prometeu. Wiliam diz a Doralice 
que prefere morar com Quirino, após a separação dos dois. 
Veridiana chega de viagem com Manolo. Alberto observa 
Ester.
 
Capítulo 143 - Sexta-feira
Os tenentes expulsam Alberto da frente da casa de Cassiano. 
Doralice parte com Beatriz e deixa um bilhete de despedida 
para Quirino. Cassiano oferece o Flor do Caribe para Bibiana 
e Donato comemorarem o aniversário de 15 anos de Marizé. 
Alberto vai à casa de Ester e exige que ela volte para a man-
são. Samuca percebe que Alberto está fora de si e liga para 
Cassiano.
 
Capítulo 144 - Sábado
Cassiano avisa a Alberto que ele não pode aparecer em sua 
casa sem avisar. Dionísio fica furioso ao saber por Yvete que a 
mina que vendeu para Duque tem turmalina da Paraíba. Hélio 
confessa ao delegado que Dionísio é o mandante do seques-
tro e da tentativa de assassinato a Samuel. Guiomar fica as-
sustada ao ver que Alberto está fora de si.
 

 
Capítulo 103 - Segunda-feira
Safira avisa que apoiará Fedora, caso ela aumente o fatura-
mento do Grand Bazzar. Aparício tenta fazer Camila se lem-
brar de que estava apaixonada por Giovanni antes de perder a 
memória. Leonora engana Carmela e acaba ganhando o tes-
te para fazer o comercial. Beto convida Tancinha para jantar 
com ele e a família. Tamara pensa em apresentar Apolo à sua 
família. 
 
Capítulo 104 - Terça-feira
Nair comemora ao acreditar que Adônis se formará no fim do 
ano. Apolo e Tancinha tentam disfarçar o clima de constran-
gimento, deixando Tamara e Beto com ciúmes. Agilson pede 
Rebeca em casamento, como parte do plano de Aparício, na 
tentativa de fazer com que a arquiteta desista de se casar por 
dinheiro. Safira vê Agilson fugindo pela janela e decide ir atrás 
dele. 

Capítulo 105 - Quarta-feira
Apolo enfrenta Beto e reclama de seu comportamento. Tamara 
afirma a Penélope que continua na terapia. Safira vai atrás 
de Agilson, e Ariovaldo se preocupa. Dinalda diz a Rebeca 
que passará a noite com Cicinho. Beto decide se afastar de 
Tancinha. Camila se irrita com as lembranças que tem de 
Giovanni. Tancinha confessa a Francesca que está em dúvi-
da sobre Beto e Apolo. Márcia avisa a Carol que precisa falar 

com Afonso. Enéas se preocupa com os devaneios de Fedora 
no Grand Bazzar. Lucrécia flagra Safira e Agilson chegando 
em casa juntos. 
 
Capítulo 106 - Quinta-feira
Tamara decide contar a verdade para Apolo. Bruna pensa em 
deixar o país com Giovanni. Márcia afirma a Carol que sua 
bolsa de estudos está ameaçada, caso Afonso não a pro-
cure. Aparício mente para ajudar Agilson, e Lucrécia acredi-
ta. Camila tem uma lembrança com Giovanni e fica abalada. 
Tancinha sente falta de Beto. Rodrigo tenta convencer Beto 
a fazer as pazes com Henrique. Dinalda percebe Rebeca ou-
vindo sua conversa com Leonora sobre Aparício e mente para 
impressioná-la. Apolo pensa em adotar Carol e seus irmãos. 
Márcia descobre que a assinatura de Afonso foi falsificada. 
Beto procura Henrique. Agilson chega com amigos à casa de 
Rebeca, que se incomoda ao ver Aparício e Dinalda juntos. 
 
Capítulo 107 - Sexta-feira
Leozinho sugere sabotar a cantina de Tancinha. Beto fala com 
Henrique sobre seu retorno à Peripécia. Agilson é rude com 
Aparício e Dinalda na frente de Rebeca. Safira tem um plano 
para conquistar Agilson. Rebeca e Aparício se beijam. Apolo 
conversa com um advogado sobre a adoção de Carol e seus 
irmãos. Márcia vai à casa de Afonso com duas assistentes so-
ciais. Giovanni surpreende Camila. 
 
Capítulo 108 - Sábado
Tancinha decide reatar com Beto. Apolo pede a um advogado 
que o ajude a adotar Carol e os irmãos. Giovanni afirma que 
não desistirá de Camila. Adônis confessa a Renan que não 
cursa a faculdade e pede ajuda ao cunhado para dizer a ver-
dade à família. Rodrigo deseja a permissão de Giovanni para 
pedir Francesca em casamento. Guido aparece na casa de 
Felipe, deixando Vitória desesperada.
 

Capítulo 121 - Segunda-feira
Silvana acredita que a gravidez de Irene é falsa. Elvira diz que 
precisará da ajuda de Yuri para enganar Solange/Irene. Sabiá 
alerta Rubinho sobre o comportamento de Aurora. Eugênio 
descobre que Irene está grávida. Bibi encontra uma casa para 
se mudar com Rubinho e Dedé. Silvana aconselha Eugênio 
a esperar para contar a Joyce sobre a gravidez de Irene. 
Rubinho vai falar com Aurora, quando a polícia chega.
 
Capítulo 122 - Terça-feira
Aurora não denuncia a presença de Rubinho em sua casa. 
Zeca vende seu ônibus de festa, e Jeiza lamenta. Caio des-
confia da gravidez de Irene. Silvana perde uma grande quan-
tia no jogo e entra em contato com um agiota. Rubinho afirma 
a Carine que manterá contato com ela. Sabiá aceita partici-
par do plano de Elvira. Ruy ignora Ivan, e Ritinha o repreende. 
Irene encontra o falso perfil social de Elvira na internet.
 

Capítulo 123 - Quarta-feira
Irene afirma a Mira que confrontará Elvira. Garcia se preocupa 
com o plano de Elvira para pressionar Irene e reaver suas joias. 
Joyce sente vergonha de sair com Ivan. Irene cobra de Eugênio 
as compras que fez para seu bebê. Bibi avisa a Rubinho que 
não quer que ninguém saiba do futuro destino dos dois. Caio 
comenta com Jeiza sobre a possível fuga de Rubinho e Bibi. 
Zeca descobre que foi demitido a mando de Ruy.
 
Capítulo 124 - Quinta-feira
Zeca jura vingança contra Ruy. Edinalva ajuda Abel a falar com 
Eurico e Dantas sobre a atitude de Ruy contra Zeca. Dantas 
promete a Abel que resolverá a situação. Jeiza conhece a fa-
mília de Caio. Caio se preocupa ao descobrir que Elvira pediu 
ajuda a Bibi. Ritinha discute com Ruy por causa de Zeca. Jeiza 
tenta ajudar Zeca, mas os dois acabam brigando. Edinalva 
descobre que Ruyzinho é filho de Zeca.
 
Capítulo 125 - Sexta-feira
Edinalva ameaça Ritinha, e Nazaré estranha. Jeiza impede que 
Zeca confronte Ruy. Eugênio exige que Ruy se afaste de Zeca. 
Biga alerta Dantas sobre a movimentação de cheques da em-
presa. Aurora questiona Bibi sobre a fidelidade de Rubinho. 
Bibi pede que Silvana guarde suas joias. Irene provoca Joyce 
e insinua que está grávida. Ruy resgata Ritinha da mira de 
Edinalva. Joyce questiona Eugênio sobre a possível gravidez 
de Irene.
 
Capítulo 126 - Sábado
Eugênio despista Joyce. Zeca vai até a empresa atrás de Ruy. 
Elvira prepara sua armadilha para Solange/Irene com a ajuda 
de Kikito. Ruy decide comprar a casa de Nazaré para afrontar 
Zeca. Nazaré, Abel e Zeca se desesperam com o aviso de des-
pejo. Mira marca um encontro com Elvira em nome de Irene. 
Eugênio pede ajuda a Ruy e Ivan para falar com Joyce. Nazaré 
descobre que Ruy é o comprador de sua casa. Eugênio confir-
ma para Joyce a paternidade do bebê de Irene.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a mu-
danças em função da edição das novelas e podem não ser 
enviados pela emissora.
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Plataforma de Streaming estende 
gratuidade até 31 de março de 2021

A Spcine Play estende a gra-
tuidade do seu catálogo até 31 de 
março de 2021. A previsão inicial 
era que todo conteúdo ficasse li-
berado até o final de janeiro. A 
iniciativa faz parte das ações da 
Spcine em decorrência da pande-
mia da Covid-19 e possibilita que 
a população tenha acesso a con-
teúdo de qualidade, durante este 
período em que o isolamento so-
cial segue sendo necessário.

A plataforma de Streaming 

da Spcine conta com mais de 
300 títulos, divididos entre fil-
mes, séries, shows, videocli-
pes que podem ser acessados de 
qualquer lugar do Brasil. No ca-
tálogo, estão disponíveis rari-
dades de grandes nomes do ci-
nema brasileiro, como Hector 
Ba benco, Zé do Caixão, Suzana 
Amaral, Helena Ignez, Tata 
Amaral e Ana Carolina.

Há ainda filmes das prin-
cipais Mostras e Festivais de 

Cinema de São Paulo, como 
o Festival de Cinema Latino 
Americano e o Festival Mix Bra-
sil. Destaque também para a es-
tante da Mostra do Audio visual 
Negro - Apan, que abriga 35 tí-
tulos atualmente, e para as 
produções do My French Film 
Festival, que segue na platafor-
ma até o dia 15 de fevereiro.

Acesse https://www.spcine 
play.com.br e confira o nosso 
catálogo.




