
O sucesso dos condomínios

horizontais, loteamentos com

acesso controlado, impulsionado

por empresas competentes e pelo

interesse do público pela

qualidade, agora em todo o País,

valoriza cada imóvel desse tipo.

Seus muros não envolvem

privilégios ou preconceitos: morar

em local seguro, entre os Muros

da Paz, é direito dos cidadãos.
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EDITORIAL

CAIO

PORTUGAL *

Numa época

em que a

palavra “crise”

está em todas

as conversas,

em todos os

lugares, existe

consenso quanto à gravidade da atual

situação política, econômica e moral do

País. A cada dia, novos fatos contribuem

para reduzir a esperança de que, a curto

prazo, essa convulsão tenha um final feliz.

Felizmente, ainda existem cidadãos que

não entram no oportunista jogo de “nós

contra eles” e que, à margem do

radicalismo, discutem soluções legítimas.

O problema é que falta unidade às

propostas para uma mudança de rumo

com base na democracia: o que fazer

para a retomada da governabilidade, da

segurança e da produtividade, superando

também a corrupção? 

Alguns movimentos insistem em exigir

impeachment, enquanto outros alertam

para a possibilidade de a troca de

presidente ser ainda pior. Se a economia

vai mal, com base em erros do passado e

em reformas oscilantes do presente, as

perspectivas permanecem sombrias. No

campo político, o Brasil colhe os frutos

amargos do fisiologismo, da distribuição

de cargos por interesses de grupos. E o

constante noticiário sobre corrupção

completa a ideia de beco sem saída.

Tem de haver saída. Apesar de essa

crise ser diferente e mais complicada do

que tantas outras dos últimos 50 anos,

agora envolver conflitos entre os Poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário, a

Nação precisa reagir. Não pode e não

deve parar. A produção econômica

continua, por conta de empresários e de

uma virtuosa classe trabalhadora, que

estão no mesmo barco. Indústria,

comércio, serviços e construção desafiam

trapalhadas, inflação, desemprego. 

Paralelamente a essas atividades do dia

a dia, cada um de nós deve contribuir

para criar e colocar em prática uma

espécie de Manual de Sobrevivência,

uma Agenda Positiva, um autêntico

sentido de união pela salvação nacional

em torno de propostas equilibradas e

patrióticas para um novo Brasil. No

possível cenário de redenção, a AELO e

outras entidades do setor imobiliário e da

construção continuarão honrando seu

importante papel na sociedade, somando

-se a outros setores produtivos,

colocando o País em primeiro lugar.

Nesta altura, não cabe uma divisão forças

e de tendências. A união é o combustível

para a reação.

* Caio Portugal é presidente da AELO

Manual de Sobrevivência



Os principais veículos da mídia do Brasil

ampliaram, nos últimos meses, o respeito

pelo setor imobiliário como atividade de

grande importância para a economia

brasileira e para a qualidade de vida nas

cidades, destacando a Grande São Paulo e

todas as regiões do Interior paulista. Os dois

maiores jornais impressos de São Paulo têm

focalizado loteamentos e condomínios,

colaborando para ampliar o conhecimento da

opinião pública. No início do ano, foi “O

Estado de S. Paulo” que publicou caderno

especial sobre esse tema. Em 26 de julho, a

“Folha de S. Paulo” lançou suplemento de 18

páginas sob o título “Especial Condomínios

Horizontais”, com a chamada “De volta para

casa – Saiba como são os empreendimentos

que prometem mais qualidade de vida aos

moradores na região metropolitana e no

Interior do Estado de São Paulo.”

Não bastassem esses cadernos, a revista

“Exame”, a principal do País no âmbito de

economia, dedicou a reportagem de capa da

edição da segunda quinzena de maio a um

completo panorama do setor imobiliário no

Brasil. Por sua vez, a revista especializada

“Construção Mercado”, da Editora Pini, continua

abrindo espaço para o setor de loteamentos.

As principais fontes dos repórteres são

dirigentes de grande experiência no setor:

Claudio Bernardes, presidente do Secovi-SP;

Caio Portugal, presidente da AELO e vice-

presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio

Ambiente do Secovi-SP; Flavio Amary, vice-

presidente do Interior do Secovi-SP e vice-

presidente da AELO, e Mariângela Iamondi

Machado, diretora da Vice-Presidência de

Administração Imobiliária e Condomínios do

Secovi-SP junto à Diretoria de Associações em

Loteamentos. Eles explicaram as características

dos empreendimentos.

No “Estadão”, Caio Portugal foi fonte do

repórter Lucas Sampaio, que assim escreveu:

Muita gente confunde loteamento fechado com

condomínio, ou usa essas expressões como

sinônimos, mas são bem distintos. No

loteamento, seja aberto ou fechado, áreas

comuns são públicas

e empresas

comercializam

apenas o terreno,

enquanto a

construção fica a cargo do proprietário. Nos

condomínios – horizontais ou verticais – toda a

sua área é privada. Regido pela lei 6.766/79,

que dispõe sobre parcelamento do solo

urbano, o loteamento deve ter livre acesso em

pelo menos 35% de sua área. No caso de

loteamento fechado, prefeituras emitem licença

especial, para haver controle de acesso. A

associação de moradores assume

compromissos que seriam do poder público.

“Não é raro o loteador suprir a falta de

investimentos das concessionárias de serviços

públicos de saneamento, no abastecimento de

água e tratamento de esgoto”, diz Caio

Portugal. Os condomínios são ordenados pela

lei 4.591/64. Neles, cada proprietário é dono,

além do seu lote (no caso de condomínios

horizontais) ou do seu apartamento (verticais),

uma “fração ideal” das áreas comuns do

terreno, que é proporcional à metragem da sua

propriedade em relação ao todo.
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Flavio Amary, vice-presidente do Interior do Secovi-SP e vice-

presidente da AELO, vai coordenar, na Convenção Secovi

2015, o painel “Panorama do Mercado Imobiliário no Interior”,

como fez em anos anteriores com representantes regionais

(foto). A Convenção, de 30 de agosto a 2 de setembro, terá

vários painéis de interesse de loteadores. Programação e

inscrições: www.convencaosecovi.com.br.

Imprensa valoriza todo o Interior

Vem aí a Convenção Secovi

REPORTAGEM



Continua crescendo o número semestral

de projetos de loteamento protocolados nos

municípios paulistas, com base nos

números do Graprohab (Grupo de Análise e

Aprovação de Projetos Habitacionais do

Estado de São Paulo) e nos estudos do

Departamento de Economia e Estatística do

Secovi-SP: no primeiro semestre de 2015,

foram registrados 316 projetos novos,

representando um aumento de 5% em

relação ao mesmo período de 2014 (301

projetos). Analisando o período de 2010 a

2015, foram protocolados em média 259

projetos no primeiro semestre.  Já entre os

projetos aprovados no primeiro semestre

deste ano, houve aumento de 7% em

comparação aos primeiros seis meses do

ano passado: 273 contra 255 (ver gráficos).

Pelo Relatório de Certificados de

Aprovação por Município do Graprohab,

verifica-se que São José do Rio Preto, a

exemplo de medições anteriores, mantém

destaque, mas Franca (foto nesta página e

na primeira página) subiu ao primeiro lugar

do ranking, tendo 8 projetos aprovados no

período, com um total de 3.61 lotes. Rio

Preto, com 4 projetos e 3.051 lotes, vem

logo a seguir. Em seguida, pela ordem,

surgem Jaú, 2.608 lotes; Lins, 2.445;

Indaiatuba, 2.104; Birigui, 1.789; Ouroeste,

1.717; Fernandópolis, 1.672; São João da

Boa Vista, 1.571, e Catanduva, 1.382. Os 10

primeiros somam 21.500 lotes aprovados, o

que representa 26% do total aprovado no

Estado. Outros destaques: Itápolis, Leme,

Pirassununga, Piracicaba, Guaiçara,

Jaguariúna, Cotia e Tupã.

Nas análises do Graprohab, os projetos

podem ser aprovados, indeferidos, receber

solicitação de prorrogação de prazo, ou

exigência técnica.

Os novos relatórios tiveram repercussão

positiva na AELO, onde o presidente Caio

Portugal destaca o fato de, apesar da crise

política e econômica do País, continuar uma

efervescência no parcelamento do solo. No

entanto, ele lembra que, pelo fato de a

tramitação de projetos ser lenta, esses

relatórios, mesmo sendo recentes, ainda

não refletem totalmente o avanço da crise

sob o segundo mandato da presidente

Dilma Rousseff.

Jorgito Donadelli, empreendedor de

loteamentos em Franca e representante da

AELO naquela região, afirma estar feliz com

os dados que mostram o prosseguimento da

evolução desse município de quase 350 mil

habitantes, polo de indústrias de calçados e

sede de grandes empresas, como a rede de

lojas Magazine Luiza, presidida por Luiza

Helena Trajano, indicada em junho para

presidir o Conselho Público Olímpico, com

vistas à organização da Olimpíada de 2016,

no Rio de Janeiro. A Delegacia Regional da

AELO em Franca foi criada há três anos
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Franca, destaque em loteamentos





O sucesso dos condomínios horizontais,

impulsionado por empresas competentes e

pelo interesse do público pela qualidade,

agora em cidades de todo o País, contribui

para valorizar cada lote ou casa em projetos

desse tipo. Seus muros não envolvem

privilégios ou preconceitos: morar em local

seguro, entre os Muros da Paz, é direito dos

cidadãos, que investem nisso.

Garantir opções de tal tipo para os mais

variados perfis de compradores é missão de

boas empresas, como defende a AELO. O

presidente da AELO, Caio Portugal, vem

ressaltando em palestras e entrevistas as

diferenças básicas entre os modelos de

loteamentos, nem sempre conhecidas pela

opinião pública e até por uma grande parte

da imprensa.

Apesar de os dois modelos terem

características distintas e serem regidos por

leis específicas, um loteamento,

popularmente conhecido como "condomínio

de fato", e um condomínio horizontal,

identificado como "condomínio de direito",

podem ser servidos por portarias, visando a

uma correta identificação e controle de

acesso em suas áreas internas. Os

condomínios de direito costumam ser

cercados por muros, sistema aprovado pelo

mercado consumidor, em defesa da

privacidade e da segurança contra atos

criminosos, hoje em dia crescentes não só

nas maiores metrópoles do País como

também em cidades pequenas ou médias.

Os tempos mudaram: até o Interior passou

a ser assolado por perigos. Os muros, neste

caso, podem ser considerados "Muros da

Paz", um termo capaz de derrubar teses

demagógicas a respeito de um alegado

comportamento preconceituoso desse

modelo em relação à sociedade. Segurança

é item fundamental que aparece não apenas

nos desejos de compradores de imóveis,

mas também em qualquer pesquisa de

opinião sobre aquilo que os brasileiros de

todas as classes sociais mais ambicionam.

Mariângela Iamondi Machado (foto),

diretora de Associações em Loteamentos

Fechados do Secovi-SP e integrante do

Comitê de Desenvovimento Urbano de São

Paulo (CDU), explica que existem

peculiaridades importantes a serem

consideradas pelos dirigentes

condominiais, inclusive administradoras de

condomínios, e pelo corpo diretivo das

Associações de Adquirentes de Lotes, bem

como por funcionários, condôminos e

associados: "Uma das peculiaridades é

não confundir o direito de controle de

acesso com o impedimento de ir e vir de

um loteamento".

No condomínio horizontal, o fechamento

perimetral com portaria e controle de

acesso é plenamente legal, pois tudo se

caracteriza em propriedade privada. Já no

loteamento, que é regido pela Lei Federal

6.766/79, tal expediente depende do que

reza cada legislação. Alphaville, que

começou a ser implantado na região

metropolitana de São Paulo há 40 anos,

onde também surgiu o Tamboré, ambos

ampliados com o tempo, premiados e

multiplicados por todo o Brasil, é

testemunha da competência e da

valorização de um modelo. 
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ca, um estilo e o direito

O presidente da AELO, Caio Portugal,

defende a necessidade de os governos

facilitarem o acesso de todas as classes

sociais a lotes para moradias, evitando

intensificar ainda mais os já numerosos casos

de ocupação ilegal de terrenos e edifícios em

precárias condições. Para ele, cabe aos

movimentos sociais respeitar as leis e os

planos dos governos federal, estadual e

municipal por moradias populares. Por outro

lado, Caio ressalta que os loteamentos

continuam a ter boa receptividade dos

consumidores, basicamente, por dois fatores:

os lotes urbanizados não são financiados pelo

SFH (Sistema Financeiro de Habitação) e

acabam sendo comercializados diretamente

pelos incorporadores de lotes: “Esse

diferencial, se é que podemos chamar assim,

permite aos compradores uma menor

influência da restrição de crédito e da

elevação das taxas juros.”

Mesmo em meio à crise macroeconômica

do País e à queda da confiança por causa da

inflação e do baixo crescimento, a demanda

por lotes urbanizados permanece aquecida.

“Além disso, a melhoria na qualidade dos

projetos tem atraído os olhares de

consumidores atentos às boas oportunidades

de mercado”, diz o presidente da AELO. “Por

não depender de crédito imobiliário, o

mercado de loteamentos, abertos ou com

controle de acesso, difere-se do segmento de

incorporação de unidades construídas. Esse

descolamento entre ambos faz com que haja

diferenças consideráveis em volume de

lançamentos.”

Outra peculiaridade do setor de

loteamentos, de acordo com Caio Portugal, é

o seu longo ciclo de produção: “Pode-se

chegar a 24 meses para aprovar um projeto –

obtenção de licenças ambientais, aprovações

municipais e registro de imóveis. Portanto, o

segmento sofre menor influência da

volatilidade dos dados

macroeconômicos, sejam eles

extremamente favoráveis ou

negativos.”

O lote urbanizado é um bom

investimento por vários motivos.

Os encargos desse ativo, por

exemplo, não geram ônus muito

elevados, pois normalmente

resumem-se em IPTU (Imposto

Predial e Territorial Urbano) e,

eventualmente, em taxas

associativas, quando for

loteamento com controle de

acesso. “Na medida em que os

lotes são edificados, a lei de oferta e procura

faz com que os preços evoluam, em alguns

casos, de maneira superior a outras

aplicações financeiras”, ressalta Caio. “Esse

panorama traçado até agora não significa que

o setor não enfrente nenhum entrave. Os

loteadores têm de cumprir marcos

regulatórios complexos, suportar a

interferência de órgãos municipais e estaduais

e, quase sempre, assumir responsabilidades

do poder público, como suprir a falta de

investimentos das concessionárias de

saneamento.”

Caio Portugal relembra outro obstáculo para

empreendedores e o público: a falta de linhas

de financiamento de crédito imobiliário para

produção e comercialização dos lotes.

A análise de
Caio Portugal



O Instituto de Pesquisa e Inovação em

Urbanismo, IPIU, criado em 2014, em São Paulo,

começa a colher os resultados de sua ambição

de realizar projetos urbanísticos e educacionais

que auxiliem as pessoas a se apropriarem dos

espaços públicos, preservando o ambiente

natural e as áreas da cidade por meio de ações

colaborativas entre arquitetos, pesquisadores,

estudantes e habitantes. O objetivo é espertar o

interesse de profissionais, empresas, entidades

em pesquisar a fomentar ideias viáveis e práticas

voltadas ao desenvolvimento ambiental,

econômico e social, com foco no urbanismo. O

IPIU busca mobilizações. Do poder público e da

iniciativa privada, vêm a implantação de pocket

parks, parklets, projetos que priorizam a

mobilidade e recuperação de áreas verdes,

novos Planos Diretores. E surgem coletivos

urbanos preocupados em defender a criação de

parques (foto), a manutenção de praças, a

recuperação de áreas centrais. 

Quem é quem no Instituto?

Beto Horst, sócio da empresa Lote 5, é o

presidente; Astério Safatle, também sócio da Lote

5, o secretário; Carolina Coroa, coordenadora de

operação; Carlos Marchi, pesquisador oficial. Há

um conselho deliberativo, composto pela

jornalista Amália Safatle, sócia fundadora da

revista “Página 22”; André Lompreta e Charbel

Capaz, ambos sócios diretores da De Fournier

Projetos de Arquitetura e Urbanismo; João Luiz

Martins, engenheiro e investidor-empreendedor

em novas tecnologias; Mônica Picavêa, sócia

fundadora da Oficina da Sustentabilidade, e os

outros três sócios da Lote 5 – Arthur Matarazzo

Braga (foto), que é diretor Administrativo e

Financeiro da AELO, Fernando Albuquerque e

Ricardo Setton. A primeira bolsista do Instituto,

Marcella Carone, buscará novas tecnologias e

inovações no seu período no exterior. A rede

também envolve pesquisadores voluntários.

Como surgiu a ideia da criação do IPIU?

Em outubro de 2012, começou a operar a

ote 5, empresa de desenvolvimento urbano

criada por cinco executivos de grande

experiência no mercado imobiliário, tendo

como proposta inovar e, como meta, ser

uma empresa referência na qualidade do

seu produto. A equipe aproveitou o tempo

que demandou a aprovação dos seus

primeiros projetos para discutir, criar e, por

fim, desenvolver um manual de

padronização para loteamentos. Seus

integrantes começaram a observar que esse

movimento poderia ser maior do que uma

estratégia empresarial: poderia agregar

novas perspectivas e pontos de vista,

contribuindo para melhorar a vida nas

cidades. E nasceu o IPIU, com vontade de

modificar a qualidade de vida, motivado pela

falta de planejamento dos espaços públicos

e do progressivo esvaziamento dos locais

urbanos de encontro.

O que tem sido feito em 2005?

Os membros do IPIU perceberam a

necessidade de uma pesquisa urbanística focada

na inovação, sustentabilidade e novas

metodologias para promover a integração dos

usuários para que as cidades ganhem vida e

ocupação. Com base num contexto favorável

para se pensar novas práticas urbanísticas,

enxergou-se a missão de unir entidades da

sociedade civil, setor público, privado e coletivos

em prol de cidades mais saudáveis, catalisando

espaços e pessoas por meio de projetos,

pesquisas, eventos e bolsas de estudo para

arquitetos e urbanistas pensarem um novo

ambiente urbano para o País. Todo o

conhecimento que produzido deve ser

compartilhado, gerando ideias e ações sociais

justas.

Criado com o apoio da Lote 5 e com recursos

dos sócios da empresa, o IPIU pretende

conquistar o autofinancie a partir do sucesso de

seus projetos. Os trabalhos realizados pelo

Instituto no primeiro semestre deste ano tiveram

ótimos resultados. Entre outras ações, foi

produzido um caderno de mobiliário urbano com

referencias do mundo todo e foi realizada uma

rodada de palestras no Instituto Tomie Ohtake,

Escalas de Apropriação dos Espaços Públicos,

com profissionais de peso e grande público, e

começaram a ser publicados, no site, artigos e

pesquisas com temas ligados ao urbanismo. O

site ajuda o público a conhecer melhor o IPIU: 

www.ipiu.org.br.
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Um instituto por cidades humanas
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Um expressivo avanço no diálogo para
desburocratizar o setor de loteamentos, antiga
reivindicação do Comitê de Desenvolvimento
Urbano, CDU (ver página 10), ocorreu numa
reunião no Secovi-SP, em 12 de junho. Naquela
ocasião, Caio Portugal, presidente da AELO, vice-
presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente do Secovi e coordenador do CDU; o
diretor do Secovi e da AELO Ronaldo Brani e o
vice-presidente de Sustentabilidade do Secovi e
presidente do Conselho Consultivo da AELO, Ciro
Scopel, receberam o presidente do Graprohab
(Grupo de Análise e Aprovação de Projetos
Habitacionais do Estado de São Paulo) Lacir
Baldusco; os técnicos da Cetesb (Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo) Antonio Luiz
de Queiroz, Celia Regina Poeta e Margarita
Shatkovsky; Murilo Rocha, do Ibama (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis); e Denise Maria Correa, da
Secretaria Estadual da Habitação de São Paulo. 

Caio Portugal comentou com os visitantes o
importante papel do Graprohab, desde sua
criação, em 1991, na desburocratização e na
dinamização da indústria de desenvolvimento
urbano, e comentou que seria um avanço a

convergência para integrar o Ibama ao Grupo de
Análise: “Os projetos regulares, legais e
sustentáveis de loteamentos têm aumentado nas
cidades menores e de regiões metropolitanas.
Pensamos que a representação do Ibama no
Graprohab poderá evitar o retrabalho na análise
dos projetos que, para a supressão de vegetação,
requerem a anuência do Instituto além da
avaliação da Cetesb.”

Murilo Rocha, do Ibama, concordou com a
importância de evitar o retrabalho. Entretanto,
explicou que essa mudança não é simples. O
retrabalho mencionado durante a reunião deve-se

ao fato de os projetos desse porte serem
analisados inicialmente pelos técnicos da Cetesb,
que encaminham uma exigência para o Ibama.
Este, por sua vez, devolve o projeto à Cetesb. Se
não houver nenhum apontamento, o projeto
segue o rumo normal de aprovação. Caso o
Ibama ressalte a necessidade de alguma
alteração, a Cetesb é obrigada a indeferir o
projeto, pois não tem autorização para emitir uma
nova exigência, nesse caso, a ser cumprida pelo
empreendedor. Uma forma de evitar o
indeferimento, na opinião de Antonio Luiz de
Queiroz, da Cetesb, órgão ligado à Secretaria do
Meio Ambiente do Estado, é melhorar a qualidade
dos projetos entregues para análise no
Graprohab.

O presidente do Graprohab, Lacir F. Baldusco,
sugeriu alterar o capítulo 12 do Decreto do
Graprohab, a fim de permitir a emissão de duas
exigências por parte da Cetesb e, futuramente,
criar um novo capítulo no manual do Graprohab
para tratar dos casos específicos de aprovação
dos órgãos que não pertencem ao Colegiado,
como o próprio Ibama e o Condephaat, mas que
requerem a análise prévia da Cetesb. 

Para o presidente da AELO, Caio Portugal, esse
encontro entre as partes foi bastante produtivo,
pois abriu a criação de uma agenda positiva de
trabalho. 

REPORTAGEM
Contra burocracia, maior diálogo



Em 2015, época em que completa 15 anos

de atividades, o Comitê de Desenvolvimento

Urbano (CDU), integrado pela AELO, Secovi-SP

e SindusCon-SP, vem mantendo produtivas

reuniões periódicas, em que são apresentados

novos e antigos problemas dos

empreendedores de parcelamento do solo e

também discutidas as ideias para possível

solução. Os encontros são realizados,

geralmente, na sede do Secovi-SP, em São

Paulo, sob a coordenação do presidente da

AELO, Caio Portugal e sempre com expressivo

número de dirigentes e conselheiros das

entidades, assim como representantes

regionais, membros do Conselho Jurídico da

AELO e empresários interessados no debate

sobre as leis, normas e portarias de

regulamentação (fotos). As reuniões também

propiciam ao experiente professor Vicente C.

Amadei divulgar os cursos sobre loteamentos,

umdos quais começou em 10 de agosto e

permanece com vagas para módulos.
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ROLUNA DO COMITÊ

Onde as ideias levam a soluções
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Nesta edição n.º 101 do jornal impresso

“AELO Informa”, a AELO registra, com

entusiasmo, a repercussão alcançada pelo

número 100, em que foi contada parte da

história da entidade e mostrada a

evolução do próprio jornal, desde a edição

número 1, criada em 1982 na gestão do

então presidente Marcos Cintra. O próprio

Marcos Cintra, ex-deputado, hoje vice-

presidente da Fundação Getúlio Vargas,

em São Paulo, enviou agradecimento à

AELO por ter sido relembrado seu papel

como dirigente que, além de tudo, tratou

de privilegiar a comunicação. Recebemos

várias outras mensagens de apoio.

A defesa de uma comunicação

transparente e sempre de acordo com o

avanço da tecnologia vem sendo uma das

metas básicas de todas as diretorias da

AELO nestes 35 anos de história, a serem

completados em fevereiro de 2016. Com o

tempo, o “AELO Informa” evoluiu sob os

aspectos gráfico e jornalístico, e ganhou

outros veículos, como o Boletim “AELO

Online”, enviado semanalmente aos

associados há 14 anos, e o site, há pouco

tempo modernizado e diariamente

atualizado (fotos).

Essa modernização é resultado de um

trabalho da Agência M de propaganda,

também responsável pela captação de

anúncios e, agora, pelo futuro design do

boletim semanal, sempre com a constante

atuação da Assessoria de Imprensa da

AELO e das secretárias da entidade,

Conceição Cavalcanti e Juliana Alvarenga.

Comunicação: missão da AELO
REPORTAGEM

Anúncios que vendem
Você pode valorizar seu produto diante de um público que vive em torno do

parcelamento do solo: anuncie no jornal impresso “AELO Informa” e
conquiste resultados. O melhor classificado pelo menor preço por centímetro

quadrado. O tamanho certo para cada objetivo. Que tal entrar na próxima
edição? Entre em contato: 11 4616-1394 ou anderson@agenciam.com.br

CONCURSO

O vencedor do concurso "Qual cidade é
esta" da edição n.º 101 do jornal "AELO
Informa" foi o leitor Antônio Tertuliano dos
Santos, de Santo Antônio da Alegria, no
Estado de São Paulo, na divisa com Minas
Gerais. A AELO recebeu 12 respostas
certas: o Teatro D. Pedro II, que aparece na
foto, fica na Praça XV, em Ribeirão Preto.
Antonio, sorteado entre os acertadores, já
recebeu o prêmio, o livro "Como Lotear uma
Gleba", do professor Vicente Celeste
Amadei e do desembargador Vicente Abreu
Amadei. Já a foto desta edição é
internacional e mostra uma vista, sob a
primavera, de uma das principais cidades
situadas em cerca de dez ilhas espanholas.
Que cidade é esta? Responda e concorra a
um livro. Respostas para a AELO:
aelo@aelo.com.br.

Qual a cidade 
da Ilha espanhola?



De terno e gravata, ele é um líder no

âmbito dos negócios, como

empreendedor de sua empresa e como

presidente do Secovi-SP, o maior

sindicato do setor imobiliário do País.

Nessas atividades, as viagens pelo

Brasil e pelo mundo são frequentes. Em

São Paulo, cidade em que nasceu e

que é a base de seu trabalho, os fins de

semana garantem saudáveis pausas na

agenda de reuniões com empresários e

políticos. O terno dá lugar à roupa

esporte, e suas paixões ganham

espaço: a música, o futebol, o basquete

e o tênis.

“Sim, sou corintiano”, diz Claudio

Bernardes, com um sorriso. Ele

costuma ver jogos de seu time pela TV

e, às vezes, vai aos estádios: “Fui

conhecer a Arena, em Itaquera.” Nos

tempos de estudante da Mauá, onde se

formou engenheiro civil em 1977, e no

período em que fez mestrado em

Estruturas na Universidade de Sheffield,

concluído em 1979, praticou basquete,

vocação aprimorada no clube Pinheiros,

onde agora joga tênis. “Isso é bom para

a saúde e para a cabeça”, analisa

Claudio Bernardes, também músico

amador que não abre mão de participar

de duas bandas de jazz, tocando

contrabaixo. E revela: “Logo que descobri a

música, cheguei até a participar da

Sinfônica Jovem. A música ajuda a

combater o risco do stress.”

O engenheiro de terno e gravata,

professor e autor de vários livros, é diretor-

presidente da Ingaí Incorporadora S.A., uma

das mais tradicionais empresas de

parcelamento do solo do País, fundada em

1949 por Wanderley Bernardes, pai de

Claudio. Quatro anos atrás, em 18 de

agosto de 2011, foi eleito para a presidência

do Secovi-SP, cargo que assumiu quatro

meses depois, substituindo João Crestana.

Foi reeleito para um segundo biênio em

2013, a ser completado no início de 2016.

Nesta página, valorizada por uma foto de

Calão Jorge, da Divulgação/Secovi, aos

quais a AELO agradece, os leitores do

“AELO Informa” passam a conhecer um

pouco mais do empresário e do cidadão

Claudio Bernardes, aqui entrevistado pelo

jornalista Luiz Carlos Ramos na estreia da

nova seção: “No Alto do Pódio”.

“São Paulo é uma cidade vibrante,

pujante, com muitas oportunidades para o

desenvolvimento profissional, além de

alternativas de lazer de nível global”,

resume Claudio Bernardes ao definir a

cidade natal. Algo de negativo? “Sim. A

insegurança parece ser um dos aspectos

mais negativos de nossa cidade.”

Foi como jovem paulistano, ainda

estudante de Engenharia, que Claudio

começou a trabalhar na Ingaí. Após o

mestrado, ao voltar da Inglaterra, ele

encarou desafios profissionais num Brasil

em constantes transformações. Com seu pai

e outros líderes empresariais, ajudou a

fundar a AELO, em 1981. Ele recorda: “Com

a Lei 6.766, sancionada em 1979,

regulamentando a atividade de

parcelamento do solo, nosso setor

decidiu que, independentemente da

eficiente participação do Secovi, era

importante termos uma entidade de

desenvolvimento urbano. Então,

nasceu a ANEL, Associação Nacional

de Empresas de Loteamento, em

duas pequenas salas da Rua Xavier

de Toledo, no centro de São Paulo,

ponto de partida para a fundação da

AELO, logo em seguida.”

Nestes 35 anos, Claudio vem tendo

atividades diretamente ligadas aos

loteamentos, por meio de sua

empresa – que em 66 anos

desenvolveu cerca de 180 projetos na

região de São Paulo – e como

dirigente do Secovi-SP e colaborador

da AELO. Ele comenta que “o setor

de loteamentos faz parte do

desenvolvimento das cidades e exige

persistência”. E explica: “As cidades

se adensam. E nós criamos espaços

urbanos. As áreas vão ficando

escassas, mas sempre vai haver

campo para novos empreendimentos,

em defesa da qualidade de vida,

garantindo moradias, empregos,

evolução da economia.”

Como presidente do Secovi, Claudio

Bernardes tem participado de importantes

movimentos, entre os quais a elaboração de

sugestões do setor imobiliário para os

candidatos à Presidência da República nas

eleições de 2014, na tentativa de colaborar

para a solução da crise do País, agravada

nos últimos meses. Em eventos públicos,

nos contatos com governantes e nas

reuniões com vice-presidentes e ex-

presidentes do Secovi-SP, ele se consolida

como verdadeiro líder. E a AELO, por se

orgulhar de ver um apaixonado e

competente loteador alcançando essa

condição, deseja homenagear Claudio

Bernardes, aqui, neste “Alto do Pódio”

número 1. O pódio, nome dado à base alta

onde se elevavam os templos romanos, é

hoje conhecido por ser o local de premiação

aos vencedores de Olimpíadas. Mais do que

uma homenagem, aqui vai o agradecimento

ao líder Claudio Bernardes.

O líder Claudio Bernardes
NO ALTO DO PÓDIO

12n informanAELO Agosto/Setembro - 2015


