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A bandeira da evoluída
região de Franca entra no
mapa da AELO. O
presidente Caio Portugal,
reeleito, oficializou a
indicação de Jorgito
Donadelli na nova

delegacia regional. Ao lado
das dez outras regionais,
Franca prova a força das
cidades paulistas e a
expressão da AELO.
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O Comitê de
Desenvolvimento Urbano,
integrado pela AELO,
Secovi-SP e SindusCon-SP,
vem conseguindo
resultados positivos nos

contatos com a Secretaria
do Meio Ambiente de São
Paulo e com a Cetesb
contra a burocracia.

Páginas 2 e 4

O DIÁLOGO COM A CETESB

AELO



Presidente
Caio Carmona Cesar Portugal 

Vice-Presidente
Flavio Augusto Ayres Amary

Diretores:
Administrativo e Financeiro
Ronaldo Lucas Brani

Relações Institucionais
Elias Resnichenco Zitune

Assuntos Regionais
Ângela Aparecida L. de Paiva Fernandes

Assuntos de Meio Ambiente
Arthur Matarazzo Braga

Conselho Consultivo
Presidente
Ciro Pereira Scopel

Membros Efetivos
Antonio Augusto de Araújo Faria Guedes
Antonio Basile
Luiz Eduardo de Oliveira Camargo
Roland Philipp Malimpensa
Temístocles Maia Filho

Membros Suplentes
Carlos De Gióia
Célia Regina de Oliveira Valladares

Conselho Fiscal
Membros Efetivos
Paulo Roberto Velzi
Roberto Cavalotti Haddad
Ruth Carmona Cesar Portugal

Membros Suplentes
Ceci Soares Krähenbühl Piccina
Jaques Zitune
Marcos Cesar Walter

AELO Informa é a publicação oficial da AELO
Jornalista-responsável e textos: Luiz Carlos
Ramos (MTb n.º 8.472-SP)
Fotos: Arnaldo Fiaschi e Maitê Tarricone Ramos
Arte: Glauco Eduardo Soares

DIRETORIA

2n

AELO-SP
Avenida Paulista, 575 - cjs. 509 e 510 - 

São Paulo - SP CEP 01311-911
Fone/fax: (11) 3289-1788
e-mail: aelo@aelo.com.br

Visite nosso site na Internet: www.aelo.com.br
Para anunciar, ligue:

Agência M Propaganda & Marketing.
Fone (011) 4616-1394 ou anderson@agenciam.com.br

AELO
Caio Portugal *

Na edição
anterior,
focalizamos neste
espaço o fato de a
atividade de
parcelamento do
solo ser
duramente afetada
pela insegurança
jurídica, que
prejudica não só os empreendedores do setor
como também os demais cidadãos do país. E
reafirmamos a disposição da AELO de, ao
lado de outras entidades, continuar lutando
junto às várias esferas do poder público por
melhores condições para nosso trabalho – um
trabalho que gera empregos, garante
moradias e movimenta a economia. No Brasil,
o processo de obtenção de licenças para a
implantação de novos loteamentos é muito
demorado e envolve inúmeras questões, entre
as quais absurdas exigências ambientais. O
principal entrave é o questionamento, por
parte do setor público, de licenças já obtidas
inicialmente. E a tarefa de legalizar a obra se
arrasta de modo assustador. No entanto,
assim como o editorial anterior apontou algo
negativo, desta vez apresentamos dois fatos
positivos. 

O primeiro diz respeito ao estado de São
Paulo, onde o Comitê de Desenvolvimento

Urbano, integrado pela AELO, Secovi-SP e
SindusCon-SP, vem conseguindo resultados
animadores nos contatos com a Secretaria do
Meio Ambiente e com a Cetesb por um
sistema capaz de assegurar mais agilidade na
aprovação de projetos, tema de uma das
reportagens deste jornal. A Cetesb pode ser
uma barreira a menos, na longa lista dos
caminhos da burocracia.

O segundo se refere à constatação de que a
AELO continua ampliando suas forças,
aumentando o número de associados e
chegando a novas áreas. Hoje, contamos com
associados de mais de dez estados e que
atuam em todo o território brasileiro. Nesse
processo, há o prosseguimento da
descentralização, com a criação de delegacias
regionais no Interior paulista. Oficializamos,
em maio, o lançamento da representação
regional de Franca, no extremo nordeste do
estado. Assim, por meio da direção central e
dessas delegacias, a AELO passa a cobrir
todo o território do estado de São Paulo, como
é detalhado em reportagem nas duas páginas
centrais do jornal.

Como presidente da AELO, reeleito em abril
para os próximos dois anos, agradeço aos
associados e aos membros Diretoria, do
Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal,
que somam nossas forças pelo mesmo ideal.
Existe otimismo diante das conquistas. Há
motivos para se festejar. Mas temos novas e
difíceis missões pela frente.

Associação das Empresas de 
Loteamento e Desenvolvimento 

Urbano - AELO
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Festejando conquistas
EDITORIAL
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A equipe da AELO para o 
novo biênio (ver lista na página 
ao lado) já começou a trabalhar

Caio Carmona Cesar Portugal foi reeleito
presidente da AELO em 10 de abril, tendo
iniciado imediatamente sua segunda gestão
para o Biênio 2013/2015. Eleito pela primeira
vez em 17 de março de 2011, Caio é o 11.º
presidente nos 30 anos de história da AELO,
entidade que tem Flavio Amary como vice-
presidente. Expressivo número de associados
homologou a chapa única inscrita na
Associação. Com isso, estão definidos também
os demais membros da Diretoria e os
integrantes dos Conselhos Consultivo e Fiscal
para os próximos dois anos, cujos nomes
surgem na página 2 deste jornal. De uma
família de empreendedores imobiliários, Caio
tem sido atuante na própria AELO, onde
ocupou vários cargos anteriormente, e no
Secovi-SP, em que é vice-presidente de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Caio Portugal coordena o Comitê de
Desenvolvimento Urbano, formado pela
AELO, Secovi-SP e SindusCon-SP. Ele vem
acompanhando o trâmite de propostas de
mudança de legislação, como ocorreu o
Código Florestal e o Projeto de Lei 3057/00.
Em 2002, Caio coordenou as ações para a
criação do Selo de Regularidade de
Aprovação da AELO. Formado em
Administração de Empresas pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo, é
também bacharel em Direito pela PUC-SP.
Na vida empresarial, ele atua na empresa

GP Desenvolvimento Urbano. Ao ser
reeleito, Caio Portugal agradece aos
associados e aos parceiros, pedindo o apoio
de todos para sua equipe levar adiante um
desempenho positivo neste biênio.

Um dos segredos para o sucesso da
AELO está na união em torno do mesmo
ideal, consolidando a confiança junto aos
associados, e a continuidade política e
administrativa, simbolizada pela sequência
de gestões estáveis e produtivas. Neste
milênio, a entidade teve quatro presidentes,
num ciclo de expressiva evolução: Roland
Philipp Malimpensa, de 2001 a 2005; Luiz
Eduardo de Oliveira Camargo, de 2005 a
2009; Flavio Amary, de 2009 a 2011, e Caio
Portugal, eleito para os Biênios 2011-2013 e
2013-2015. O primeiro presidente da AELO,
Luís Caldin, exerceu o cargo de 24 de
fevereiro de 1981 a fevereiro de 1982.
Também ocuparam a presidência, pela
ordem: Lelivaldo Benedicto Marques,
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque,

Edgar de Souza, Maurício Scopel, Carlos
De Gióia, Sérgio Guimarães, Roland Philipp
Malimpensa, Luiz Eduardo de Oliveira
Camargo e Flavio Amary.

Quando da apuração dos votos (foto),
estiveram da sede da AELO os integrantes
da Comissão Eleitoral Gladston Tanous
(presidente), Christhian Gonçalves Cimino e
Temístocles Maia Filho, aos quais a
entidade agradece. Também fica registrado
o agradecimento às funcionárias da AELO
Conceição Cavalcanti e Andrea Gonçalves
pela dedicação ao trabalho simultâneo de
dar apoio à eleição e prosseguir as tarefas
administrativas. Caio leu um relatório de sua
gestão e ressaltou que a AELO ampliou o
número de associados nos dois últimos
anos, assim como a presença na mídia. A
apresentação desse balanço foi também
acompanhada por Ângela Paiva, da
Diretoria; Luiz Eduardo de Oliveira
Camargo, do Conselho Consultivo, e Luís
Paulo Germanos, do Conselho Jurídico.

Caio é reeleito presidente



Reuniões entre o Comitê
e representantes do governo
trazem resultados positivos

O Comitê de Desenvolvimento Urbano
(CDU) de São Paulo, que congrega a AELO, o
Secovi-SP e o SindusCon-SP, vem
conseguindo produtivo diálogo com a

Secretaria do Meio
Ambiente do Estado
de São Paulo, com
a Cetesb e com o
Graprohab, no
sentido de agilizar
os procedimentos
burocráticos e
ambientais para
novos projetos de
parcelamento do
solo nos municípios
paulistas. Na mais
recente reunião
desse grupo, em 24
de abril, o
coordenador do
Comitê, Caio
Portugal, que é
presidente da AELO
e vice-presidente de
Desenvolvimento
Urbano e Meio
Ambiente do
Secovi-SP, fez um
balanço dessas
relações com os
órgãos do governo
estadual. Na
ocasião, Caio
informou que o

Comitê e a Cetesb criaram grupos de trabalho
destinados a estudar esses problemas e
corrigi-los por meio da revisão, adequação e
interpretação da legislação vigente. No início
deste ano, Caio Portugal, o assessor Vicente
Celeste Amadei e Nicolau Sarquis, também do
Secovi, foram recebidos pelo diretor de
Controle e Licenciamento Ambiental da
Cetesb, Geraldo do Amaral Filho. O encontro
foi produtivo, no sentido de se estabelecer os
critérios de trabalho. Ficou definida a formação
de dois grupos de estudos específicos: um
destinado a estudos de assuntos de
parcelamento do solo urbano e outro para
tratar de questões relacionadas à
incorporação imobiliária. Foram, então,
iniciadas reuniões quinzenais do grupo de
parcelamento do solo, formado por Caio,
Vicente e técnicos do setor de licenciamento
ambiental da Cetesb. “Às vezes, quando
necessário, os encontros passam a ter a
participação de convidados, como
consultores”, completou Caio Portugal, que
agora, neste “AELO Informa”, relata
importante avanço: está sendo definido um
fluxograma de emissão de TCRA para
protocolos Graprohab, algo que contempla
todas as partes e que deverá reduzir, de modo
expressivo, o tempo de trâmite de um projeto
de loteamento no Graprohab e na Cetesb. É
de se destacar esse saudável diálogo, pelo
qual o Comitê vinha lutando há bastante
tempo e que está sendo conseguido na
gestão do atual secretário do Meio Ambiente,
Bruno Covas.
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Evento de julho interessa a
profissionais que atuam em
parcelamento do solo

Nos dias 4 e 5 de julho, haverá o Encontro
de Especialistas com o Graprohab – Grupo
de Análise e Aprovação de Projetos
Habitacionais do Estado de São Paulo.
Quando da última reunião do Comitê de
Desenvolvimento Urbano, Caio Portugal
chamou a atenção dos participantes para
esse evento, desta vez destinado a
profissionais especialistas e não aos
empresários. No ano passado, houve outro
tipo de evento, com a presença de
empreendedores. É uma nova iniciativa do
Secovi-SP, com apoio da AELO e com a
colaboração direta do próprio Graprohab. As
recentes reuniões do Comitê de
Desenvolvimento Urbano com a Cetesb
apresentam novidades a serem estudadas
nesse evento. Em cada um dos dois dias,

os debates e palestras serão das 9 horas às
13h30, no próprio Secovi, Rua Dr. Bacelar
1043, na Vila Mariana, São Paulo.

Objetivo:
Apresentação e
comentários
pelos órgãos que
integram o
Graprophab,
sobre Exigências
Técnicas mais
recorrentes na
análise de
projetos;
esclarecimento
de duvidas e
dificuldades dos
profissionais do
setor público e
privado com o
objetivo de
aprimoramento e
agilidade nas
aprovações.

Público alvo:
Engenheiros e
Arquitetos que
atuam nos
setores públicos
e privados na
elaboração de
projetos de
loteamentos e
condomínios
habitacionais
sujeitos a
aprovação do
Graprohab.

Programação

Data: 4/07/13 – 5ª feira
CETESB (Companhia Ambiental do Estado
de Pão Paulo),
EMPLASA (Empresa Paulista de
Planejamento Metropolitano S/A) e DAEE –
Departamento de Águas e Energia Elétrica
Coordenador: Vicente C. Amadei – Diretor
da vice-presidência de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente do Secovi-SP
Participação: Lacir Ferreira Baldusco -
Presidente do Graprohab

Palestras:

Palestra do representante da CETESB
Palestra do representante da EMPLASA
Palestra do representante do DAEE
Data: 5/07/13 – 6ª feira
SABESP (Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo) e SH (Secretaria de
Estado da Habitação de São Paulo)
Coordenador: Vicente C. Amadei – Diretor
da vice-presidência de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente do Secovi-SP
Participação: Lacir Ferreira Baldusco -
Presidente do GRAPROHAB

Palestras:

Palestra do representante da SABESP
Palestra do representante da Secretaria da
Habitação
Investimento:
Será cobrada uma taxa de inscrição.
Mais informações: telefones (11) 5591-1306
a 1308
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Em maio, a AELO ampliou ainda mais
sua presença no Estado de São Paulo ao
criar a Delegacia Regional de Franca, no
extremo nordeste paulista. O presidente
Caio Portugal assinou a resolução
administrativa n.º 8 de 2013, nomeando
Jorge Félix Donadelli Júnior, Jorgito,
como representante regional da entidade.
O convite a Jorgito Donadelli foi feito em
30 de abril, quando da visita de Caio a
Franca para uma reunião com
empresários locais e para fazer uma
palestra sobre o novo Código Florestal. A
diretora de Assuntos Regionais da AELO,
Ângela Paiva, também participou da
viagem, ocorrida a convite do presidente
da Associação das Empresas Loteadoras
e Empreendedoras Imobiliárias de Franca
e Região (Alfa), Jorge Félix Donadelli, pai
de Jorgito, e do Associação dos
Engenheiros, Arquitetos e Engenheiros
Agrônomos de Franca e Região (AERF),
Araken Seror Mutran (fotos).

Em Franca, Jorge Felix Donadelli foi um
dos precursores das indústrias de
calçados e passou a se dedicar também
aos setores imobiliário e agrícola. Ele
ressalta que Franca é uma das cidades
do Interior paulista onde o crescimento
de novos loteamentos está acima da
média nacional. Agora, sua entidade
passa a trabalhar em conjunto com a
AELO, em benefício dos projetos de
loteamento da região.

Com cerca de 330 mil habitantes e mais
de 150 anos de história, Franca (foto),
junto à divisa com Minas Gerais, é sede da
Microrregião de Franca, formada também
pelos municípios paulistas de Batatais,
Patrocínio Paulista, Pedregulho, Cristais,
Restinga, Ribeirão Corrente e Rifaina,
além de ter influência nos municípios
mineiros de Sacramento, Delfinópolis,
Ibiraci e Claraval. Conhecida como Capital
do Calçado Masculino, Franca é também
centro de produção de café de qualidade e
de comercialização de diamantes.
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Caio Portugal ressalta que, agora, a
AELO exerce influência em todas as
regiões do Estado de São Paulo, uma
vez que Franca fica no extremo
nordeste, junto à divisa com Minas e
perto de Ribeirão Preto. A sede da
AELO, na cidade de São Paulo, e a
Diretoria levam adiante ações em todo o
Estado, contando com as delegacias
para dar uma assistência adequada aos
associados das várias regiões. Os
municípios da região metropolitana de
São Paulo e da Baixada Santista, por
exemplo, ficam por conta do núcleo
central. A Delegacia do Leste da Grande

São Paulo estabelece uma ligação com
Mogi das Cruzes e com o Vale do
Paraíba. Já as Delegacias de Jundiaí e
Campinas abrangem mais de 30
municípios ao longo das Rodovias dos
Bandeirantes e Anhanguera, assim como
a região de Bragança Paulista. A
Delegacia de Sorocaba se ocupa de
extensa área de todo o sul do Estado,
incluindo o Vale do Ribeira e quase toda
a extensão da Rodovia Castelo Branco.
A representação do Vale do Paraíba,
com base em São José dos Campos,
mantém contatos nos municípios do
Vale, além do Litoral Norte e da Serra da

Mantiqueira. Já a Delegacia de Bauru
tem como território a região central do
Estado, que se emenda com a região de
Marília, cuja delegacia se projeta em
direção ao oeste paulista. A região
noroeste, com base em Araçatuba e
Braúna, passou a ter uma regional da
AELO no final de 2011. São José do Rio
Preto constitui outra regional, com
participação no norte paulista. A região
de Ribeirão Preto, por sua vez, faz a
ligação entre as regiões de Campinas,
Rio Preto e Franca. Ao todo, são 645
municípios paulistas, com mais de 41
milhões de habitantes.

Presença em todo o Estado

de Franca O extremo nordeste do Estado de 
São Paulo entra no mapa da AELO, 
que conta com dez outras regionais



Encontro de abril destacou
o panorama de imóveis
nas regiões paulistas e foi
uma prévia para setembro

O vice-presidente da AELO e vice-
presidente do Interior do Secovi-SP,
Flavio Amary, participou da organização
da palestra “O Mercado Imobiliário do
Interior”, que focalizou no dia 2 de abril,
no Secovi-SP, não só as várias regiões do
Interior paulista como também a Baixada
Santista e o Grande ABC. O evento foi
coordenado pelo vice-presidente de
Habitação Econômica do Secovi-SP,
Flavio Prando, tornando-se uma
oportunidade de networking para os
participantes. O mesmo tema será
focalizado por Flavio Amary e os
representantes regionais, em setembro,
durante a Convenção Secovi.

O presidente do Secovi-SP, Claudio
Bernardes, abriu o encontro de abril,
falando sobre o potencial das regiões
paulistas. Ele ressaltou que o Interior
representa hoje 64% do PIB do Estado e
21% do PIB nacional. Esse crescimento
em ritmo acelerado impulsiona, também,
a demanda habitacional. “O número de
arranjos familiares está crescendo em
velocidade superior ao número de
habitantes. Com isso, cresce também a
demanda por imóveis”, explicou.

O vice-presidente da AELO e vice-
presidente do Interior do Secovi-SP,
Flavio Amary, esteve em Cabo Verde, na
África, em abril, para participar de mais
uma reunião da Confederação da
Construção e do Imobiliário de Língua
Oficial Portuguesa (CIMLOP). No
encontro, na Ilha do Sal, foi eleita a
Diretoria para os próximos três anos e
Flavio foi mantido como diretor-secretário.
A posse será na próxima reunião, a ser
programada para Lisboa. Flavio Amary
também fez uma palestra sobre o atual
panorama mercado imobiliário do Brasil e
visitou vários empreendimentos
imobiliários em Cabo Verde, um pequeno
e jovem país formado por ilhas perto da
costa do Senegal, agora em fase de
grande evolução econômica.
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Os loteamentos estão na moda. Não por
acaso, o presidente da AELO, Caio Portugal, vem
recebendo dezenas de pedidos de entrevistas de
jornais, revistas, rádios e TVs de várias cidades,
em que o tema básico é a evolução do mercado
de lotes. O jornal “Folha de S. Paulo”, um dos
principais do País, publicou, em 26 de abril, um
suplemento especial sobre a força dos
loteamentos no Estado de São Paulo. O caderno
de 12 páginas, das quais 6 ocupadas por
anúncios de loteamentos, reproduz números do
Graprohab, Grupo de Análise e Aprovação de
Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo,
que comprovam a evolução do setor em 2012
em comparação com 2011 e que já haviam sido
divulgados pelo jornal impresso “AELO Informa”,
edição 95. O material jornalístico da “Folha”
também apresenta entrevistas com dirigentes e
empresários, dando destaque aos condomínios
fechados, ao crescimento dos negócios no
Interior e às declarações do presidente Caio
Portugal. Em entrevista para a repórter daquele
jornal, Caio afirmou: “O mercado de loteamentos
está aquecido desde 2009, com o ingresso de
novas empresas no setor, o que acirra a
concorrência e é positivo para o consumidor.”
Diante do fato de o ano passado ter registrado
27% de aumento no número de loteamentos em
comparação com o ano anterior – de acordo com
o Graprohab – e o início de 2013 ter sido positivo,
Caio disse que a tendência é o segmento
continuar em alta, apesar de ele ressaltar as
dificuldades enfrentadas por empreendedores
quanto à falta de financiamento para novos
loteamentos e diante insegurança jurídica
responsável por atraso nas obras. Ele comentou
que “o processo de incorporação de um
loteamento é lento”. Depois da aprovação do
Graprohab, é preciso obter licenças da prefeitura
e enfrentar outras barreiras. Em média, um
loteamento pode levar dois anos para ser lançado
após o primeiro certificado, mas já houve casos
em que esse tempo ultrapassou cinco anos. No
primeiro semestre deste ano, foram protocoladas
pelo Graprohab 168 iniciativas de loteamentos,
que correspondem a 11% acima das 151 do
mesmo período de 2012.

O presidente do Secovi-SP, Claudio Bernardes,
empreendedor de parcelamento do solo, também
entrevistado pela “Folha”, disse que a qualidade dos
loteamentos atrai um grande número de clientes,
como é o caso de loteamentos fechados: “Além do
sonho da casa própria, quem tem hoje de 50 a 60
anos cresceu brincando descalço na rua e quer o
mesmo para seus filhos.”

A “Folha” abordou também os valores,
ressaltando: “As vantagem também podem ser

financeiras. Comprar um lote e construir uma casa
no Interior pode ser mais barato do que negociar
um apartamento na Capital. Um terreno na região
metropolitana de São Paulo, com área entre 250 e
360 metros quadrados, custa a partir de R$ 300,00
o metro quadrado, segundo a AELO. Já as casas
construídas e à vendsa valem a partir de R$
2.900,00 o metro quadrado – ou seja: uma casa de
250 metros quadrados num terreno de 360 metros
quadrados sai por cerca de R$ 820 mil. Hoje, o
valor médio do metro quadrado de um
apartamento novo em Perdizes, na cidade de São
Paulo, é de 12.167,00. Com os mesmos R$ 820
mil, compra-se um apartamento de 67 metros
quadrados na região. No Estado, há lotes para
todos os bolsos e gostos – desde projetos com
pista para aviões, heliponto, campos de golfe e
iniciativas mais básicas. Com pouco mais de R$
100 mil, é possível comprar um terreno em
Vargem Grande Paulista, a 44 km da Capital, e
começar a pensar na casa dos seus sonhos.”

O caderno especial da “Folha” ressaltou aquilo
que não chega a ser novidade para os associados
da “AELO”, o fato de o Interior, com alguma fartura

de áreas, estar efervescendo bastante no setor de
loteamentos. Com base nos números do
Graprohab, o jornal destacou: “Duas cidades do
noroeste do Estado de São Paulo lideram as
iniciativas de loteamento e urbanização. A primeira
é São José do Rio Preto, a 438 km da Capital,
com aprovação para 6.161 novos lotes, divididos
em 13 grandes empreendimentos, nos próximos
anos. A segunda colocada nesse ranking é
Marília, a 435 km da Capital, com 3.498 novos
terrenos, em seis iniciativas. Em terceiro lugar,
surge Indaiatuba, na região de Campinas, com
3.232 lotes.”

Em relação a aos condomínios horizontais,
foram construídos 102 empreendimentos, com
um total de 8.419 casas na região metropolitana
de São Paulo, excluída a Capital, de acordo com
a Embraesp. Claudio Bernardes, do Secovi,
explica: “À medida que não se consegue mais
produzir na Capital, o mercado vai para os
demais municípios da Grande São Paulo, e o
consumidor vai junto.” O suplemento da “Folha”
também abordou a evolução de
empreendimentos nas regiões do Vale do
Paraíba, de Ribeirão Preto e do Litoral.

Com esse trabalho, a “Folha” passa a dar
destaque aos imóveis, a exemplo do que vinha
fazendo seu concorrente em São Paulo, o
“Estado”. Outros grandes jornais do país
focalizam loteamentos em raras oportunidades:
“O Globo” (Rio), “Correio Braziliense” (Brasília),
“Zero Hora” (Porto Alegre), “Estado de Minas”
(Belo Horizonte), “Gazeta do Povo” (Curitiba), “A
Tarde” (Salvador), “Jornal do Commercio (Recife)
e “O Popular” (Goiânia). Ainda que raros, os
trabalhos mais profundos da mídia a respeito de
loteamentos podem ajudar uma parcela dos
jornalistas a compreender melhor as
características do setor e a evitar os frequentes
erros no uso de palavras inadequadas, capazes
de confundir a opinião pública. 

A mídia destaca loteamentos
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A cidade da foto, tema desta edição do
concurso, é considerada uma das mais
bonitas da Europa. Que cidade é essa?
Responda e concorra a um livro. Na
edição anterior, o vencedor foi Rogério
Yuji Tsukamoto, que foi sorteado entre os
acertadores da pergunta. A foto
apresentada na edição anterior era de
uma bela praia de Aracaju, capital de
Sergipe, estado do ex-ministro do STF
Ayres Brito – ele nasceu em Propriá,
cidade próxima dali. Rogério, que
receberá um livro pelo correio, não só

acertou a
resposta como
também
comentou que a
costa da capital
sergipana vem
recebendo
vários
condomínios de
qualidade, entre os quais o Residencial
Damha Aracaju, situado na Barra dos
Coqueiros, com um total de 375 lotes.
Responda agora à nova pergunta por

meio do e-mail aelo@aelo.com.br e
concorra ao prêmio. Livro: a cultura que
vale ouro e que jamais acaba, com ou
sem ajuda da moderna tecnologia.

Anúncios que vendem

Nesta página, há um espaço
reservado para a 
sua empresa: os anúncios do
jornal “AELO Informa” 
chegam diretamente a quem
lhe interessa. Que tal 
entrar na próxima edição?
Telefone: (11) 4616-1394.
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