
SINAL DE ESPERANÇA

PRESIDENTE CAIO: AVANÇOS E PERSPECTIVAS

Em número de votos, o Brasil parece ter sido
loteado. No entanto, após o tumultuado
período de campanha eleitoral e da definitiva
proclamação das urnas, o País tenta
administrar suas diferenças e superar a crise.
Vencedores e vencidos precisam encerrar 
a troca de ataques, respeitar a democracia, 

e buscar união em torno do trabalho da ética,
da cidadania. O Brasil é um só. Verde e
amarelo! A AELO, acostumada a lotear,
construir e somar forças, também se anima
para um ano alvissareiro diante do sinal de
esperança que aparece no horizonte. 
Páginas 2 a 16

O presidente da AELO, 
Caio Portugal, reservou 
uma página para fazer o balanço 
de 2018 e analisar tendências. 
Há conquistas, mas persistem
desafios. Ele explica.
Página 10
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CAIO PORTUGAL

A partir do primeiro dia de 2019, o Brasil terá
novo presidente da República. A escolha de Jair
Bolsonaro nas eleições de 28 de outubro,
incontestável resultado das regras da
democracia, acena com esperança e impõe
missões. Deve ser superada a época de uma
campanha eleitoral agressiva, sob a insistência
da divisão do País entre “nós” e “eles”. Não
existe terceiro turno. Agora, vale a voz definitiva
das urnas. Somos uma só Nação!

O Brasil não pode perder mais tempo!
Precisamos reconstruir a economia, retomando
o crescimento, acelerando as reformas e
prosseguindo o combate à corrupção.

No setor de imóveis, somos genuinamente da
iniciativa privada, que sofre com a interferência
das três esferas do Poder Executivo. A
necessária reação, sob o novo governo, exige
uma agenda a favor do desenvolvimento
urbano sustentável. A AELO não medirá
esforços para trabalhar pela recuperação da
economia. Previsibilidade, segurança jurídica,
defesa do direito de empreender e da
propriedade privada. Nesse sentido, é mais que

fundamental que todos os setores da sociedade
busquem atuar de forma conjunta para a
reconstrução dos valores essenciais previstos
em nossa Constituição.

É imprescindível a contribuição efetiva para
que o governo que se inaugura dê certo, em
especial pelas necessidades de avanço à nossa
sociedade. O tempo é de agir, de contribuir, de
atuar, de construir o Brasil que os lotadores
fazem fisicamente e que deve referendar o
genuíno urbanismo, calcado no respeito ao
indivíduo, segurança física e, mais importante, a
sua liberdade de empreender, de crescer e de
vencer, sem medo e sem interferência nefasta
do Estado.

Esta edição do jornal “AELO Informa” tem a
festejar a chegada da Nação a um novo ciclo,
assegurado pela democracia e cercado de
expectativas. A participação do setor imobiliário
nesse desafio é mostrada nas próximas páginas,
que também apresentam um balanço de 2018
no parcelamento do solo, relatando o
crescimento da AELO e as novas conquistas dos
loteadores – resultado da união e da
persistência de muita gente.

Feliz Natal, Feliz Ano Novo!

O BRASIL NÃO PODE
PERDER MAIS TEMPO!
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A Pesquisa do Mercado de Lotes Urbanizados
do Estado de São Paulo, lançada em dezembro
de 2017, completou o primeiro ano,
apresentando dados de grande importância
para o trabalho das empresas de loteamento
em cidades paulistas. A sondagem está sendo
feita pelas equipes da Brain Bureau de
Inteligência Corporativa e do Departamento de
Economia do Secovi-SP em empreendimentos
dos 55 municípios do Estado  que mais se
destacam no segmento, levando-se em conta
os projetos de parcelamento do solo
aprovados pelo Grupo de Análise e Aprovação
de Projetos Habitacionais do Estado de São
Paulo (Graprohab) de janeiro de 2013 a
setembro de 2017.

Em seis reuniões do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU), dois diretores
da Brain, Flavio Tadeu Araújo e Marcelo Luís
Gonçalves apresentaram gráficos e
explicações. Marcelo aparece ao lado do
presidente da AELO, Caio Portugal, em 1.º de
outubro. Aqui é reproduzido um dos inúmeros
gráficos: o histórico de loteamentos lançados.
Logo abaixo, o mapa de São Paulo, com a
demarcação de suas atuais 16 Regiões
Administrativas. 

PESQUISA 
APONTA
NOVOS 
CAMINHOS
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A equipe técnica da Brain, que tem
percorrido o Estado de São Paulo, de
ponta a ponta, tem como coordenador
Fábio Tadeu Araújo, diretor da empresa,
hoje conhecido pelos membros do Comitê
de Desenvolvimento Urbano (CDU) por ter
participado de quatro reuniões seguidas,
de dezembro de 2017 a junho de 2018. A
foto mostra Fabio na reunião de junho. Por
parte do Secovi-SP, a coordenação é do
economista-chefe do Departamento de
Economia, Celso Petrucci, que esteve no
lançamento da pesquisa no CDU, há um
ano.

Caio Portugal, presidente da AELO e vice-
presidente de Desenvolvimento Urbano do
Secovi-SP, vê a pesquisa como um marco
divisor nas atividades de parcelamento do
solo, uma vez que revela números de
novas tendências, capazes de nortear os
empresários para futuros negócios. “O
importante é que os associados da AELO
consultados pelos pesquisadores, estão
colaborando, passando informações
fundamentais para o total sucesso do
levantamento”, afirma Caio.

Estes são os 55 municípios paulistas
analisados pela pesquisa. Estão situados
em 14 das 16 Regiões administrativas do
Estado:
Região de Araçatuba: Araçatuba, Birigui e
Penápolis.
Região de Araraquara: Araraquara, Ibitinga,
Itápolis e Taquaritinga.
Região de Barretos: Barretos e Guaíra.
Região de Bauru: Bauru, Jaú e Lins.
Região de Campinas: Bragança Paulista,
Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Jundiaí,
Leme, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim,
Monte Mor, Piracicaba, Pirassununga, Santa
Bárbara d’Oeste e São João da Boa Vista.
Região de Franca: Franca.
Região de Itapeva: Itapeva.
Região de Marília: Assis e Marília.
Região Metropolitana de São Paulo: Cotia.
Região de Presidente Prudente: Dracena e
Presidente Prudente.
Região de Ribeirão Preto: Guariba, Monte
Alto, Ribeirão Preto e Sertãozinho.
Região de São José do Rio Preto: Bady
Bassit, Catanduva, Fernandópolis, Mirassol,

Novo Horizonte, Santa Fé do Sul, São José
do Rio Preto e Votuporanga.
Região de São José dos Campos: Caçapava,
São José dos Campos e Taubaté.
Região de Sorocaba: Boituva, Itapetininga,
Itu, Salto, Sorocaba, Tatuí e São Manuel.

A repercussão do sucesso desta pesquisa
levou empreendedores de outros Estados a
procurar a Brain, empresa de origem
paranaense, propondo parceria para
desenvolver trabalho semelhante em suas
regiões.

O jornal “O Estado de S. Paulo” destacou em
seu Caderno de Imóveis de 28 de outubro a
Pesquisa do Mercado de Lotes Urbanizados. A
reportagem foi tema de capa do caderno e
ocupou página interna, com base na
comparação entre o primeiro semestre de 2018
e os anos anteriores, quanto aos lançamentos.
Em 11 de novembro, a “Folha de S. Paulo”
publicou 12 páginas sobre Bairros Planejados,
citando entre as fontes o presidente da AELO,
Caio Portugal. “A Tribuna”, de Santos, mostrou
num suplemento de 10 de novembro a reação
do mercado imobiliário do Litoral.

NÚMEROS REVELAM NOVAS TENDÊNCIAS

Imprensa descobre 
a importância da pesquisa
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A equipe técnica responsável pela Pesquisa
do Mercado de Loteamentos do Estado de
São Paulo, sob a coordenação de Fábio
Tadeu Araújo, diretor especialista da Brain, é
integrada também por Marcelo Luís
Gonçalves, Marcos Kahtalian e Tiziana
Weber. Por parte do Secovi-SP, quem
coordena é Celso Petrucci, economista-chefe
da entidade, ao lado de Edson Kitamura,
Laryssa Kakuiti e Letícia Ribeiro. As equipes,
que aparecem na foto, visitaram 55 cidades
paulistas. Na primeira etapa, percorreram 9
mil quilômetros de rodovias.

No período de 12 meses compreendido
entre julho de 2017 e junho de 2018, foram
lançados 29,2 mil lotes nessas 55 cidades,
correspondendo a R$ 3,2 bilhões.

Em sua reportagem de 28 de outubro, “O
Estado de S. Paulo” publicou foto do
loteamento Residencial dos Ipês Amarelos,

em Americana, lançado e consolidado pela
empresa Cemara, associada da AELO. O
jornal destacou o fato de haver milhares de
lotes em estoque nos municípios
pesquisados e ouviu fontes, entre as quais o

vice-presidente da
AELO, Elias Zitune;
Fernando
Albuquerque, da Lote
5, e Marcos Dei Santi,
da Cemara, além do
presidente Caio
Portugal.

Caio Portugal disse
que os números de
2017 sugeriam que
2018 seria um ano de
recuperação: “Essa
projeção acabou não
se concretizando no

primeiro semestre, em virtude da
instabilidade política e da greve dos
caminhoneiros.” Nas últimas semanas, com o
resultado das eleições, Caio já se mostra
mais otimista.

EQUIPE RODA MILHARES DE QUILÔMETROS
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O número de associados da AELO continua
aumentando. Em oito meses, de maio a
dezembro, foram registrados mais de 300
novos associados. A lista mais recente, a de
dezembro, tem 50 novas adesões; em
novembro, foram 53; em outubro, 51. O recorde
ficou com setembro, 63 empresas. Agosto teve
43; julho, 39; junho, 15; maio, 9. São empresas
empreendedoras, compreendendo a eficiente
atuação da AELO na defesa da segurança
jurídica da atividade de parcelamento do solo. A
própria AELO se sente gratificada com tantas
adesões, tornando a entidade ainda mais forte.

O presidente Caio Portugal explica: “Por meio
da experiência da AELO e dos parceiros,
somamos forças para obter expressivas vitórias
em nossos pleitos junto aos três Poderes.”

Caio aponta a recente criação de três
Delegacias Regionais como um dos fatores do
crescimento da AELO. Na foto do alto da
página, de reunião do CDU, ele está com o
representante regional de Ribeirão Preto, João
Theodoro Feres Sobrinho, e com o diretor
Jorgito Donadelli.

Uma grande vitória de 2018 que ajudou a
atrair associados, principalmente do Interior
paulista: graças a um trabalho dos advogados
Luís Paulo Germanos e Renata Mathias de
Castro Neves, do Conselho Jurídico da AELO, foi
obtida na Justiça, em 6 de abril, liminar contra
as taxas abusivas da CETESB, Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo, para o
registro de projetos de loteamento no Estado.

O ano marcado foi pelas relevantes
contribuições do Conselho Jurídico que,
atuando de forma sempre técnica, atenta e

profícua, vem cada vez mais contribuindo para
atender aos interesses dos associados, da AELO
e do setor formal de desenvolvimento urbano.
Em 2018, a atuação do Conselho foi notada não
só com a formulação de respostas às consultas
endereçadas pelos associados, o que acontece
em encontros mensais, mas sobretudo pelo
combate aos exageros trazidos pelo Decreto
Estadual n.º 62.973, de 28/11/2017.”

O dr. Luís Paulo relata: “Esses exageros
culminaram com a majoração excessiva dos
preços atinentes aos processos de

licenciamento ambiental, o que se deu por
meio do Mandado de Segurança Coletivo
impetrado pela AELO contra a CETESB, cuja
segurança concedida em decisão de primeiro
grau ainda mantém suspensa a aplicação de
referido Decreto sobre o setor.”

Em novembro, a AELO recebeu ofício da
CETESB. E Caio Portugal esclarece: “Para o
cumprimento daquela decisão judicial, vários
associados encontraram dificuldades no
recolhimento das taxas em valores pretéritos à
majoração, em especial por conta da maior
parte dos projetos de loteamentos sejam
constituídos por meio de contratos de parcerias,
em que o empreendedor que é cadastrado
junto à CETESB é o proprietário da gleba e não
a empresa de Desenvolvimento Urbano
(associada da AELO). Orientamos os associados
sobre as soluções.” 

Luís Paulo Germanos ressalta: “Vale salientar
que os integrantes do Conselho Jurídico da
AELO também participam ativamente de
grupos de trabalho para discussão e
aprimoramento das normas que incidem sobre
a atividade de parcelamento do solo urbano,
ministrando ainda cursos e palestras sobre o
assunto. Trata-se de um time de excelência.”

Que time é esse? O Conselho Jurídico da
AELO, criado em 2008, é integrado por seis
advogados: Luís Paulo Germanos
(coordenador), Carlos Eduardo de Castro Souza,
Renata Mathias de Castro Neves, Zildete
Medeiros, Luciana Lopes de Azevedo e Kelly
Durazzo Nadeu. A cada fim de ano, o Conselho
é homenageado pela Diretoria da AELO com
um almoço. Na foto, a homenagem de 2016.

AELO CRESCE E MULTIPLICA FORÇAS
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Com sede em São Paulo, onde foi fundada
em 1981, a AELO tem hoje associados em 14
Estados e mantém parcerias com as principais
entidades da construção e do setor
imobiliário do País. O primeiro Estado a
entrar na lista foi Mato Grosso do Sul, em
1994. O mais recente, o Espírito Santo,
chegou em 2017. Há empresas também de
Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso,
Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Ceará, Pará, Rondônia e Tocantins.

Nesta página e nas duas próximas, o jornal
impresso “AELO Informa” busca homenagear,
com fotos, uma representativa parcela dos
que cumprem ou cumpriram  sua parte para
o sucesso da AELO e do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU), integrado
também pelo Secovi-SP e pelo SindusCon-SP.
As fotos mostram cidadãos que, com diálogo
e dedicação, ajudam a atividade de
parcelamento do solo a expor seus
problemas e a lutar por soluções.

A foto do alto desta página, tirada na
reunião do CDU de 29 de junho, no Secovi-SP,
é um exemplo: lá compareceram mais de 120
participantes, com associados recentes se
mesclando a antigos membros da AELO. Na
extrema direita, surge Geraldo Portugal, que
revivendo seus tempos de pioneirismo na
entidade. Fundador e diretor da empresa GP
Desenvolvimento Urbano, na região
metropolitana de São Paulo, ele é pai do
presidente Caio Carmona Cesar Portugal e de
Ruth Carmona Cesar Portugal, membro do

Conselho Fiscal. Na extrema esquerda, aparece
Jorge Félix Donadelli, criador e diretor da
empresa JFD, de Franca, pai de Jorgito
Donadelli, que é representante da AELO
naquela região e membro da Diretoria. Ao
lado de Geraldo está o experiente conselheiro
Antonio Basile. E, à direita de Donadelli, uma
incansável colaboradora da AELO e do Secovi-
SP, Mariangela Iamondi Machado.

O crescimento da AELO se deve aos
diretores, conselheiros, colaboradores,
parceiros e associados em quase quatro
décadas de história. A evolução se apoia
também na eficiente atuação das secretárias

Conceição Cavalcanti e Juliana Alvarenga
(foto abaixo). Elas cumprem extenso
expediente na sede. E festejam a adesão de
novos associados. A elas, a nossa
homenagem.

Registre-se também que, sem comunicação
eficaz, os fatos da AELO não seriam de
conhecimento dos associados e da opinião
pública. Isso é o papel de um trio: este jornal
impresso, que circula há 36 anos; o boletim
semanal “AELO Online”, lançado em 2001, e o
site www.aelo.com.br, que garante o acesso
dos interessados ao presente e ao histórico
da entidade.

NA EVOLUÇÃO, CADA UM TEM SEU PAPEL
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No ano 2000, quando a AELO estava para
completar 20 anos, consolidou-se a parceria
com o Secovi-SP, por meio da criação do
Comitê de Desenvolvimento Urbano de São
Paulo (CDU). Uma vez que vários dirigentes
eram atuantes nas duas entidades, como
Lair Krähenbühl, Ciro Scopel, Claudio
Bernardes, Flavio Amary e Caio Portugal, por
unir forças pelo mesmo objetivo: a defesa da
atividade de parcelamento do solo. Um ano

depois, somou-se ao CDU outra entidade de
peso, o SindusCon-SP. E a evolução
prosseguiu, com o Comitê atraindo grande
número de participantes do Interior paulista
e de outros Estados.

Estas páginas revivem, em 11 fotos,
algumas reuniões do CDU – da atualidade e
do passado –, refletindo a mescla entre os
dirigentes pioneiros e os novos guerreiros
pela mesma causa.

Quando da abertura de novas Delegacias
Regionais da AELO nos últimos meses, o
CDU ampliou ainda mais o debate. Surgiram
representações em Presidente Prudente,
Birigui (Oeste Paulista) e Ribeirão Preto.
Cada reunião, em São Paulo, é uma rica
oportunidade para a busca de informações e
troca de ideias. A AELO festeja esse
crescimento, agradece aos pioneiros e dá as
boas-vindas a cada novo integrante.

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO URBANO
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O SIMBOLIZA A UNIÃO DOS LOTEADORES
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Um ano de excelentes conquistas 
e realizações da AELO  e um ano 
vindouro alvissareiro e com excelentes 
perspectivas ao mercado de loteamentos

CAIO PORTUGAL

A AELO teve em 2018 um crescimento
exponencial no número de empresas que se
associaram a ela, criando novas regionais, e
expandindo-se pelo Brasil afora. Este fato, por si
só, poderia ser motivo de comemoração. Ao
contrário, entendemos o reforço e o incremento
na responsável missão de buscarmos
diuturnamente um ambiente mais propício ao
desenvolvimento de nossas atividades, as quais,
dentro do segmento da Indústria Imobiliária, são
as do estilo  mais genuinamente privado – haja
visto a inexistência de linhas de crédito
direcionadas a projetos como a indústria da
incorporação imobiliária ou mesmo a construção
civil. A atividade privada de loteamentos é risco e
retorno 100% capital privado, com todo o tipo de
ingerência que os demais setores da economia
sofrem pela ação dos poderes executivos,
legislativo e judiciário.

Nesta nossa importante missão, a AELO pode
fazer um excelente retrospecto de suas ações – a
maior parte delas irmanada das entidades
parceiras: Secovi-SP, SindusCon-SP, ABRAINC,
CBIC, ADIT, CBCSI. Vale a pena destacar:

Na esfera Estadual, no âmbito do Governo do
Estado de São Paulo:

GRAPROHAB/SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Oficinas perenes com a construção de

procedimentos objetivos para a correta
orientação dos projetos a serem por esses órgãos
analisados. Discussão da modalidade do
Condomínio de Lotes e sua avaliação pelo
Colegiado, interface da Presidência do Graprohab
com os demais órgãos que o compõem;

CETESB/SMA
Oficinas perenes na aplicação correta das

normativas com construção de procedimentos,
inclusive no que se refere à aplicação da decisão
judicial de Mandado de Segurança em favor dos
associados da AELO em face à majoração dos
valores das taxas de licenciamento cobrados pela
CETESB. Participação na discussão de possíveis
resoluções a serem editadas pelo CONSEMA, em
especial da delegação do licenciamento
ambiental às Prefeituras Municipais, e da
descaracterização das áreas de preservação
permanente em áreas urbanas consolidadas,

entre outras;

SABESP
Oficinas perenes com a revisão de toda

interface da SABESP na atividade de loteamento,
inclusive com a discussão da revisão das taxas de
análise de projetos e emissão de diretrizes, bem
como de construção de solução para os sistemas
de saneamento para a correta convergência dos
investimentos públicos e privados na consecução
dos loteamentos. Ação junto à ARSESP, agência
reguladora das concessionárias de saneamento
no Estado de São Paulo, servindo de modelo para
o resto do Brasil, mesmo para os casos em que a
concessionária de saneamento é outra empresa
privada, ou mesmo autarquia municipal, ou
empresa pública municipal.

CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS – GT
CARTÓRIOS

Discussão de minutas de lei municipal que
instituem a figura do condomínio de lotes, bem
como outros entraves na aplicação da Lei Federal
13.465/17 – Usucapião Administrativo, Reurb
entre outras novas figuras jurídicas.

Na esfera Federal:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Reestruturação do Produlote, e da linha de

crédito aquisição de terreno + construção;

IPHAN
Seminário realizado por esse órgão do

Ministério da Cultura em conjunto com a CBIC
em outubro, em que foi possível identificar os
gargalos, e a construção de soluções conjuntas,
como a proposta de revisão da Instrução
Normativa de 2015, com vistas à autodeclaração

para alguns portes de loteamentos;

Legislativo:

Atuação no PLC 68/18 que regulamenta a
questão de devolução de parcelas pagas, o
processo legislativa segue seu curso, e a AELO
participa de todas as discussões, inclusive com as
interfaces do legislativo e executivo desse
fundamental PL.

INOVAÇÕES
A AELO através do CDU tem trazido novas

interações do mercado de loteamento, tanto no
que se refere às startups de tecnologia que
garantem inovações para o setor, como cases que
possam ser de interesse dos empreendedores de
loteamento, quanto na área jurídica, com a
difusão de boas práticas que auxiliam o
empreendedor no seu dia a dia.

REFORMAR PARA MUDAR
A AELO, em conjunto com uma série de outras

entidades, atuou e atuará cada vez mais para
construção do ambiente necessário para o
desenvolvimento econômico e sustentável do
Brasil. Nesse sentido, ações presenciais junto aos
Poderes constituídos, comunicações, informes
publicitários e ações via redes sociais foram
executadas em 2018 e serão reforçadas em 2019.

PESQUISA DE MERCADO:
A AELO em parceria com o SECOVI-SP e a Brain,

fecha um ano de pesquisa de oferta e
comercialização de lotes urbanos no mercado de
São Paulo, o que confirmou a pujança e
importância desse segmento da Indústria
Imobiliária. Para o ano vindouro essa pesquisa
será ampliada no Mercado do Estado de São
Paulo, e possivelmente, em curso a possibilidade
de ampliação para os principais mercados de
loteamento do Brasil.

As ações da AELO se intensificarão cada vez mais
no ano que chega, com a esperança reforçada nos
novos executivos eleitos democraticamente.
Acreditamos que uma nova política de
desenvolvimento focado nos princípios defendidos
pelo setor, como o respeito à propriedade
privada, à livre iniciativa, ao sistema legal
constituído, e à segurança jurídica, bem como ao
meio ambiente equilibrado e recuperado, seja a
tônica de 2019. As mudanças devem ser rápidas e
consistentes. E a AELO exercerá seu responsável
papel de defesa do segmento imobiliário que
constrói o Desenvolvimento Urbano formal e
sustentável do Brasil.

ANÁLISE DO PRESIDENTE: REFORÇO NA MISSÃO
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Por uma hora e meia, oito participantes de
painel “O que você precisa saber sobre
loteamentos” atraíram a atenção de mais de 200
interessados, que lotaram o maior auditório do
Secovi-SP, em São Paulo, na tarde de 28 de
agosto, na Convenção Secovi 2018. Houve
transmissão simultânea, permitindo que
empresários e executivos de outras cidades
tivessem acesso aos debates.

A coordenação do painel ficou por conta do
presidente da AELO e vice-presidente de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do
Secovi-SP, Caio Portugal, que abriu espaço para os
convidados, em autêntica aula. Entre outros
temas, discutiu-se erros e acertos dos
empreendedores quando da apresentação de
projetos a dois órgãos: o Grupo de Análise e
Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de
São Paulo (Graprohab), ligado à Secretaria da
Habitação do Estado, e a Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo (Cetesb), vinculada à
Secretaria do Meio Ambiente do Estado.

A foto mostra a composição do grupo de

debatedores.
Caio Portugal, na coordenação;
Professor Vicente C. Amadei, da Universidade

Secovi, e que, pelo Secovi-SP e pela AELO,
acompanha as reuniões mensais do Graprohab;

Beatriz Tavares Panariello, secretária executiva do
Graprohab;

Célia Poeta, engenheira, assessora da Diretoria
de Controle e Licenciamento Ambiental da
Cetesb;

Lacir Ferreira Baldusco, presidente do

Graprohab;
Mariângela Iamondi Machado, assessora

consultiva da Lello Condomínios, diretora da
Focus Trading, diretora de Associações em
Loteamentos e Bairros Planejados do Secovi-SP e
docente da Universidade Secovi;

Mirian Fernanda Lopes Barros Moro, técnica da
Área Técnica do Graprohab;

Olivar Vitale, advogado, conselheiro Jurídico da
Presidência do Secovi-SP e docente da
Universidade Secovi.

Houve risos quando Lacir Baldusco informou
que, entre os erros mais cometidos por
empresários ao protocolar projeto no Graprohab,
está a falta de assinatura do responsável.

O debate foi acompanhado por dirigentes,
como o presidente do Secovi-SP, Flavio Amary; o
ex-presidente do Secovi-SP Claudio Bernardes; o
coordenador do Núcleo Estratégico Legislativo do
Secovi-SP, Lair Krähenbühl; o presidente do
Conselho Consultivo da AELO, Ciro Scopel, e o
diretor de Relações Institucionais da AELO, Jorgito
Donadelli.
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Antes de a vitória de Jair Bolsonaro ter
sido anunciada, a AELO e outras instituições
já se movimentavam em contatos com o
estado maior do futuro presidente da
República para oferecer ideias e confirmar a
posição demonstrada à por meio do
“Manifesto pela Nação Brasileira”, de 31
entidades, entre as quais a AELO, o Secovi-
SP e a CBIC.

Dez dias antes do segundo turno, o
presidente do Secovi-SP, Flavio Amary, foi ao
Rio de Janeiro e teve encontro com o
economista Paulo Guedes, agora já indicado
ministro da Economia. O presidente da
AELO, Caio Portugal, e Flavio Amary foram a
Brasília dois dias após o pleito e
participaram de debate com o deputado
federal Onyx Lorenzoni, futuro ministro da
Casa Civil. Outros encontros desse tipo
foram realizados em seguida, já que o
presidente eleito é aberto às posições das
lideranças da iniciativa privada. E a transição
tem sido tranquila: o presidente Michel
Temer, responsável pelo início da reação
positiva do País em seus dois a nos e meio
de governo, abriu o Palácio do Planalto para
Bolsonaro.

No Rio, a manutenção dos recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para habitação popular, reforma
previdenciária e redução da carga tributária e
corte foram levadas a Guedes por Flavio
Amary e pelo vice-presidente de Estudos
Legislativos do Secovi-SP, Lair Krähenbühl.
Também participou da reunião Marcos Cintra,
doutor em Economia por Harvard, um dos
primeiros presidentes da AELO (1982), que
assumirá uma supersecretaria voltada para a
tributação. Na foto, da esquerda para a
direita: Lair, Flavio, Guedes e Cintra.

Flavio Amary entregou ao futuro ministro
propostas desenvolvidas pelo Secovi-SP,
como um estudo demonstrando os
impactos da excessiva carga tributária sobre
o setor e possíveis soluções, e saiu satisfeito
da reunião. Lair Krähenbühl, ex-secretário da
Habitação do Estado e do Município de São
Paulo, explicou: “Trocamos ideias sobre a
composição do déficit habitacional”,
explicou ele, após a reunião. “Mostramos de
que maneira é possível resolver ou amenizar
o grave problema da favelização.”

A presença de Onyx Lorenzoni
(foto) foi o ponto alto da reunião
do Conselho de Administração
da Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), em 30 de
outubro, em Brasília. Reeleito
deputado federal pelo Rio
Grande do Sul e escolhido por
Bolsonaro para ser ministro-
chefe da Casa Civil, ele fez
discurso eloquente, bem
recebido na plateia pelos
dirigentes. 

Caio Portugal e Flavio Amary
estavam lá, tendo aplaudido as
ideias de Onix, que defendeu um
futuro de paz e produtividade,
dizendo que a eleição de
Bolsonaro foi feita sem compadrio, sem
aporte financeiro de qualquer grupo, com
tempo mínimo no rádio e da TV, e responde
a um anseio da população brasileira por

mudanças. Ao final, ele recebeu documento
da indústria imobiliária e da construção
sugerindo ações imediatas para a rápida
retomada da geração de empregos e o
consequente reaquecimento da economia.

EM CONEXÃO COM O FUTURO GOVERNO

Mensagem de 
paz e de produtividade
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Para o idealista Vicente C. Amadei, sempre
haverá um futuro de trabalho no horizonte.
Ele mal termina um ano de coordenador da
mais tradicional e expressiva série de cursos
de parcelamento do solo do Brasil, e já
começa a planejar novas edições, na
Universidade Secovi. Seus conhecimentos e
sua dedicação, ao longo de 27 anos,
contribuíram para a formação de milhares
de talentos, hoje atuando em todas as
etapas de projetos de loteamento. Os
antigos alunos estão espalhados por todo o
País, e se recordam do mestre com imenso
respeito e com carinho. Vem aí 2019.

Em 2018, foram sete cursos de
loteamentos sob a coordenação do
professor Vicente – dois no primeiro
semestre e cinco no segundo –, com a
temporada sendo encerrada em 28 de
novembro com uma palestra sobre ética
com o desembargador Vicente de Abreu
Amadei, que, ao lado do professor, é autor
do livro “Como Lotear uma Gleba”. Em 2019,
tem mais. Vem aí a agenda dos cursos da
Universidade Secovi, que atrairão alunos da
modalidade presencial e também os de
transmissão simultânea, moradores em
cidades distantes de São Paulo.

Em 13 de agosto, uma segunda-feira, o
professor Vicente C. Amadei recebeu seus
novos alunos e fez palestra de introdução
aos Cursos de Atividades Específicas de
Loteamento 2018, numa das salas da sede
do Secovi-SP. Os mais recentes discípulos

sorriram ao revelar a expectativa de
conhecer melhor as diferentes atividades em
torno de projetos de parcelamento do solo
urbano. E coube ao mestre fazer um
histórico do setor imobiliário e de
loteamentos. A equipe de Reportagem do
jornal “AELO Informa” esteve na sala para
relatar a experiência.

Na foto, o professor Vicente conversa com
quatro alunos: da esquerda para a direita,
Andreza Previati do Nascimento,
administradora de empresas, funcionária do
Grupo de Análise e Aprovação de Projetos

Habitacionais do Estado de São Paulo
(Graprohab); Jéssica Mayumi Sakai, da
empresa Imoban Planejamento, de São
Paulo; Mariana Hirano Tanaka, da Ippes
Urbanizadora, de São Paulo, e Marco A.
Paulon, também da Ippes. Eles receberam as
apostilas e, depois de uma sequência de
aulas, receberam seus certificados.

O diretor executivo da Universidade
Secovi, Hamilton de França Leite Júnior,
professor, administrador de empresas e pós-
graduado em engenharia de construção
civil, acompanha cada etapa dos cursos.

E O PROFESSOR ANUNCIA NOVOS CURSOS
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Em junho de 2006, a reportagem de capa
do jornal impresso “AELO Informa” destacou
a longa luta da empresa Scopel para levar
adiante um dos mais inovadores empreendi-
mentos imobiliários da região metropolitana
de São Paulo, a Reserva Ibirapitanga, no mu-
nicípio de Santa Isabel, área de represas e
muito verde, entre a Capital e o Vale do
Paraíba. Na época, Ciro Scopel, diretor da
empresa, comentou a necessidade de
paciência dos empreendedores com as im-
posições de leis e normas: haviam transcorri-
do 11 anos entre a decisão do proprietário
da gleba de buscar parceiros para efetuar o
loteamento e aquele momento de início da
venda dos lotes. Hoje, 12 anos após aquela
reportagem, Scopel, que é presidente do
Conselho Consultivo da AELO, recorda a luta
e diz que valeu a pena: “A natureza está
preservada e a paisagem assegura qualidade
de vida para os moradores e tranquilidade

para o poder público.”
Ibirapitanga (foto) cresceu, teve novas eta-

pas lançadas a partir do loteamento pioneiro,
e agora é quase uma cidade, rodeada de flo-
restas.

A propaganda da Scopel sobre Ibirapitanga
é baseada neste texto: “Que tal morar num
lugar onde a tranquilidade e a conexão com
a natureza serão parte do seu dia a dia? Con-
heça o Reserva Ibirapitanga 3, terrenos resi-
denciais de 800 metros quadrados entre Aru-

já e Santa Isabel, um projeto
consolidado com mais de 150
casas já construídas, em meio a
4 milhões de metros quadrados
de mata atlântica, clube pronto,
segurança 24 horas e que lança
sua terceira e última etapa de
vendas. A 50 quilômetros de São
Paulo, fica no corredor da Serra
do Mar e protege um dos princi-

pais mananciais do Estado.”
O conceituado médico Silvano Raia, profes-

sor na USP, cirurgião especialista de trans-
plantes de rim e de fígado, proprietário da
gleba de Santa Isabel, procurou a Scopel há
mais de 20 anos para uma parceria por lotea-
mento capaz de preservar a natureza. E ficou
feliz com o resultado de Ibirapitanga, pois
ele sempre foi ambientalista, defensor das
florestas dos animais silvestres. Os
moradores também aplaudem. 

14

IBIRAPITANGA: VITÓRIA DO TRABALHO
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O Brasil vai tentar superar, de uma vez,
a prolongada crise política, econômica e
moral. O ponto de partida é a posse de
um novo presidente, eleito pelo povo,
democraticamente, e que procurou
montar uma equilibrada equipe de
governo. O momento é de o País
esquecer divisões e rancores para pensar
apenas em trabalhar. Em paz! O símbolo
dessa reação só poderia ser nossa
bandeira. O verde e o amarelo passam a
prevalecer. É tempo de patriotismo, sem
posições políticas extremadas. Esta
página, que encerra a edição de virada
do ano do “AELO Informa”, é decorada
por bandeiras, nossas bandeiras, numa
homenagem a algo que está acima de
tudo: o próprio Brasil. Felicidades a
todos!

VERDE E AMARELO
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