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- Imóveis

Licenciamento de edificações passa a ser
100% eletrônico na cidade de São Paulo

Capítulo 14 - Terça-feira
Dadá convoca a avó para ajudar Ester a dar à
luz seu filho. Juliano se surpreende ao ver o
bebê que Doralice e Quirino acharam na porta de casa. Cassiano continua tentando fugir. Donato é condenado a 20 anos de prisão. Taís e Olivia ficam apreensivas quando
Chico informa que está guardando o dinheiro
da indenização dado por Alberto para quando Cassiano voltar. Uma parede de terra desaba em cima de Duque. Alberto pede Ester
em casamento.
Capítulo 15 - Quarta-feira
Ester diz a Alberto que ainda ama Cassiano.
Cassiano consegue resgatar Duque. Hélio
visita o pai na cadeia. Veridiana conta para
Dadá e Lino que sua mãe trabalhou na casa
de Dionísio, mas não revela o motivo de ter
ido embora. Cassiano escreve cartas para
Ester. Samuca chama por seu pai.
Capítulo 16 - Quinta-feira
Alberto diz a Ester que pode ser o melhor pai
do mundo para Samuca. Ester diz a Alberto
que precisa refazer sua vida antes de pensar
em se casar. Ester sente ciúmes de Alberto,
quando ele sai com Yvete para dar uma entrevista. Bibiana visita Donato na prisão. Durante a
fuga, Cassiano cai e quebra a perna. A ONG é
inaugurada. Ester propõe casamento a Alberto.
Capítulo 17 - Sexta-feira
Alberto declara seu amor por Ester. Yvete revela a Alberto que gostaria de trabalhar com
ele como secretária particular. Dom Rafael
desconfia da mão machucada de Duque
e manda os capangas vistoriarem a cela.
Chico insiste em dizer que Cassiano voltará.
Cassiano é escalado para pilotar o avião que
levará Dom Rafael e sua família para a apresentação de Cristal. Cristal se interessa por
Cassiano. Dom Rafael orienta Cassiano a evitar Cristal. Cassiano consegue ligar para casa
e fala com Chico.

Capítulo 145 - Segunda-feira
Lu despista Pietro e consegue registrar o
e-mail de Carolina, provando que foi ela
quem enviou as fotos de Eliza com Rafael
para Lorena. Jonatas beija Eliza. Arthur se
surpreende ao ver Eliza e Jonatas se beijando. Carolina chega à revista, se depara com
Hugo e imagina que será demitida
Capítulo 146 - Terça-feira
Hugo faz uma lista de exigências para
Carolina se manter no emprego, incluindo
um pedido de desculpas a Germano, Leila e
Eliza. Carolina pede desculpas a Eliza por seu
comportamento, mas a menina se vinga da
jornalista. Eliza procura Arthur para conversar.
Capítulo 147 - Quarta-feira
Eliza avisa a Arthur que ele será apenas seu
empresário. Cleide confidencia a Jonatas que
pedirá para Vanessa testar a fidelidade de
Florisval. Zé Pedro avisa a Carolina que Eliza
irá processá-la. Carolina aceita que Pietro
seja o pai de seu filho. Gilda confessa a Eliza
que está com Hugo. Carolina revela a Pietro
que não pode engravidar.
Capítulo 148 - Quinta-feira
Carolina sofre ao lado de Pietro. Florisval incentiva Jonatas a comprar um carro para ajudar a reconquistar Eliza. Jonatas desiste do
carro para comprar a cadeira de rodas que
Wesley precisa. Hugo convida Gilda e os filhos para jantar em sua casa, e é surpreendido com a chegada de Suely.
Capítulo 149 - Sexta-feira
Cassandra acusa Suely de ter voltado por
causa do dinheiro do pai e a expulsa de
casa. Zé Pedro avisa a Hugo que Suely,
por ter abandonado o lar, não tem direito a
nada. Arthur convida Eliza para o jantar de
despedida de Natasha, mas ela não aceita. Carolina e Rafael recebem do Oficial de

Justiça um mandado da ação de Eliza contra
eles. Natasha avisa a Arthur e Jojô que não irá
mais para Miami.
Capítulo 150 - Sábado
Natasha anuncia que se separou de seu marido. Gilda avisa aos filhos que Dino está foragido. Arthur lê a matéria sobre Carolina escrita por Leila e procura a jornalista. Hugo afirma
a Gilda que irá esperar por ela. Arthur sai com
Natasha e, ao encontrar Eliza e Jonatas, decide beijar a ex-mulher.

Capítulo 151 - Segunda-feira
Tereza Cristina paga Íris para manter seu segredo guardado e ataca Álvaro. Crô implora a
Celeste que deixe Baltazar voltar para casa.
Celina tenta manipular Beatriz a não aceitar nenhum acordo com Danielle. Quinzé vai
atrás de Teodora no aeroporto. Álvaro anuncia quem é a nova Sereia do Pedaço. Juan
Guilherme convida os alunos de Letícia para
o casamento. Patrícia conta para Tereza
Cristina que está grávida.
Capítulo 152 - Terça-feira
Tereza Cristina pensa em empurrar Patrícia da
escada. Ferdinand fala com Tereza Cristina,
observado pelo delegado Paredes. O delegado Paredes avisa a Joana que prenderá
Ferdinand. Marilda se recusa a ficar sozinha
na mansão com Tereza Cristina. Crô implica
com Baltazar na volta para casa. Ferdinand
foge da polícia. O avião de Teodora volta para
o aeroporto, e Quinzé consegue falar com ela.
Capítulo 153 - Quarta-feira
Quinzé pede para reatar com Teodora.
Ferdinand consegue escapar dos policiais. O
delegado Paredes vai até a mansão de Tereza
Cristina. Íris e Alice partem de caminhão
pela estrada. Celina se enfurece por Beatriz
ter aceitado fazer um acordo com Danielle.
Wallace avisa que se aposentará depois que
vencer sua luta. Tereza Cristina conta para
Ferdinand seu plano para sequestrar Griselda.
Capítulos 154 e 155
Não serão divulgados.
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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que utilizarão a tecnologia
Aprova Digital, sistema especializado em processos de licenciamento de obras de maneira inteiramente digital e, que está
presente em 4 estados e 15 municípios do Brasil.
A plataforma possui funcionalidades que poderão desburocratizar todo o processo de licenciamento, tais como: validação de
regras urbanísticas para emissão
de alvarás automáticos; emissão
de relatórios de análise e acompanhamento de processos; integração com SEL e outras 30
bases de dados municipais; interface para a edição de conjuntos de regras para validações
(para adaptar rapidamente o sistema em caso de mudança de legislação, por exemplo). Acesse:
https://portaldelicenciamento.
prefeitura.sp.gov.br/
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Uso dos chuveiros liberados nas academias da capital

teção facial por todos os clientes, colaboradores e fornecedores das academias é obrigatório. Além disso, todos os

estabelecimentos devem deixar
em evidência a indicação de distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os frequentadores.
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A Prefeitura de São Paulo
liberou o uso de chuveiros nos
vestiários das academias da capital. A medida que elimina
essa restrição, foi publicada no
Diário Oficial de 3/9 e entrou em
vigor no mesmo dia.
As academias da capital foram autorizadas a reabrir com
medidas de restrição e o cumprimento de protocolos sanitários
desde 13 de julho e, atualmente podem funcionar com 30%
de sua lotação e horário reduzido de oito horas diárias (corridas ou fracionadas). Os treinos
são realizados mediante agendamento prévio, evitando-se filas
de espera, com permissão apenas para aulas e práticas individuais, mantendo-se as aulas e
práticas em grupo suspensas.
O uso de máscaras de pro-
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Licenciamento é o primeiro a
tornar os processos digitais de
ponta a ponta: da autuação remota por parte do requerente, à
análise e aprovação de plantas
e, por fim, à expedição do documento, que também é eletrônico.
A expectativa é que os processos autuados tenham despacho final em tempo semelhante aos do procedimento Aprova
Rápido, ou seja, em até 130 dias.
Atualmente, o tempo médio para
aprovação de uma obra nova é
de 291 dias. A meta da SEL para
dezembro de 2020 é de 202 dias
para a emissão do alvará.
Na homepage do Portal, o
usuário seleciona o recurso de
sua escolha, seja regularização
de edificações, solicitações para
residências e empreendimentos
via SLCe, ou pedidos de licenciamento para obras complexas,

Prefeitura libera uso dos chuveiros nos
vestiários das academias da capital
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A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal
de Licenciamento (SEL), publicou na terça-feira (1º), a primeira
plataforma de tramitação e análise de processos de licenciamento
100% digital da cidade. A partir
de agora, a Prefeitura terá uma
entrada única para todos os pedidos de aprovação de edificações,
de forma totalmente digital, sem
a necessidade de análises de processos em papel. A modernização vai permitir reaquecimento
do setor da construção civil com
aprovações mais rápidas, procedimentos transparentes e mais investimentos para cidade.
Desde a década de 1990, diferentes sistemas foram desenvolvidos ou adaptados pelo poder
público para facilitar a expedição de licenças de edificação de
obras. Entretanto, o Portal de
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Jogo dos Sete Erros: 1-nuvem à esquerda; 2-árvore menor; 3-mão direita; 4-nariz; 5-mecha de cabelo; 6-ponta da vara de
esqui; 7-neve à direita.

Capítulo 13 - Segunda-feira
Cassiano descobre uma forma de fugir. A notícia da gravidez de Ester se espalha pela vila.
Olívia se emociona ao saber que será avó.
Cassiano diz a Duque que não vê a hora de
se vingar de Alberto. Quirino e Doralice encontram um bebê em um cesto na porta de
sua casa. Ester sente que está na hora de seu
filho nascer e chama por Veridiana.

Capítulo 18 - Sábado
Cassiano admira Cristal. Chico tenta impedir o casamento de Ester, dizendo que
Cassiano está vivo. Dom Rafael e Cristal discutem. Donato sai da prisão. Bibiana avisa
a Donato que Hélio se formou e trabalha no
Grupo Albuquerque. Dom Rafael descobre
que Duque e Alberto fugiram da cela e manda
seus capangas atrás dos prisioneiros.

