
A EXPANSÃO DA AELO
As rodovias exercem importante papel na 
AELO de hoje. Os aeroportos também. 
Tudo isso reforçado pelos telefones e pela
internet. Nossa entidade, fundada no município
de São Paulo há 37 anos, logo se expandiu pelo
Interior paulista e agora está em 13 outros
Estados. A comunicação difunde notícias, facilita

contatos e abre caminho para o intercâmbio,
numa AELO de origem estadual que soube fazer
parcerias e atrair empresas de todas as regiões
do Brasil. Os frutos da poderosa união são
evidentes. E essa transformação teria de 
influir na nossa nova 
logomarca. Páginas 3 a 9
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O novo símbolo da entidade 
vencedora. Páginas 2 a 5

Pesquisa revela o
caminho dos lotes. Página 10
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CAIO PORTUGAL

Não se muda pelo simples prazer de
mudar: as mudanças têm tudo a ver com
os novos tempos. E a AELO decidiu mudar
sua tradicional logomarca porque refletiu
sobre os novos tempos que esta entidade
vem vivendo. No Brasil de hoje, em que
uma expressiva parcela da população luta
para ajudar o País a tentar sair da
prolongada crise política, econômica e
moral, a AELO vem colecionando vitórias e
ampliando seu quadro associativo.

Nossa entidade foi fundada há 37 anos,
na cidade de São Paulo, com o propósito
inicial de somar forças com empresas de
loteamento e desenvolvimento urbano de
todo o Estado. A adesão do Interior
paulista foi instantânea, o que nos levou a
criar várias delegacias regionais em
cidades como Campinas e Sorocaba. Mas a
evolução não parou aí: o progressivo
sucesso  da AELO repercutiu em todo o
Brasil, levando empresários de outros
Estados a aderir ao movimento de união
pela  segurança jurídica. Com isso,  a AELO

está agora presente  em 14 Estados.
O Comitê de Desenvolvimento Urbano

(CDU), criado há 18 anos, integrado pela
AELO, Secovi-SP e SindusCon-SP, vem
contribuindo para  esse crescimento, uma
vez que suas reuniões periódicas, em São
Paulo, passaram a atrair interessados dos
mais distantes rincões. E  essa situação
impulsiona uma produtiva troca de ideias
de âmbito nacional.

As páginas desta edição do jornal “AELO
Informa” relatam importantes conquistas
da nossa entidade e da atividade de
parcelamento do solo nos últimos meses.
Um dos temas principais é exatamente a
nova logomarca da AELO. Das cores de
São Paulo para as cores do Brasil. Tudo a
ver com a AELO de hoje e de amanhã.
Confira a história da mudança de nosso
símbolo e outras boas notícias. Quanto ao
futuro, por mais nebuloso que o panorama
político possa parecer no mês de maio,
resta torcer para que os eleitores estejam
amadurecidos em outubro e façam
escolhas realmente positivas para o País.
Não temos mais tempo a perder.

A MARCA 
DO CRESCIMENTO
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Aqui está a nova logomarca da AELO,
que surge em novo ciclo de evolução, de
expansão e de conquistas. A marca do
presente e do futuro. Está em vigor desde
abril.

A ideia de renovar a marca da AELO
ocorreu numa conversa entre o
presidente Caio Portugal, o vice-
presidente Elias Zitune e o diretor de
Relações Institucionais, Jorgito Donadelli,
no fim de 2017. O processo durou alguns
meses, encerrando-se na reunião da
Diretoria de 26 de março, em que a
aprovação da proposta da nova logomarca
foi um dos temas principais.

Jorgito Donadelli, também delegado
regional da AELO em Franca, indicado por
Caio Portugal para buscar alternativas de
um símbolo e de uma comunicação visual
que viessem a representar aquilo que a
AELO é hoje, explica detalhes da mudança:
“Ultimamente, ao verificar que chegavam
novos associados de outras regiões do País
e que já havíamos atingido um total de 14
Estados, percebi que a AELO é mesmo uma
entidade de abrangência nacional.
Conversei com o Caio quando de uma de
nossas viagens para o Interior e perguntei:
‘Por que não atualizarmos a marca?’ Assim,
sairia a imagem do Estado de São Paulo,

Estado
do qual nos orgulhamos, e teríamos uma
identidade mais abrangente, mais

condizente com nossa atuação. O
presidente concordou que já era mesmo
tempo de fazer a mudança. E me pediu
para buscar alternativas para a nova marca. 

Jorgito conta que, uma vez incentivado
pelo presidente Caio Portugal, pesquisei
entre especialistas em logomarcas e
recebeu sugestões que levavam em conta
o campo de atuação e o atual perfil da
entidade. “Então, repassei o material ao
Caio”, recorda Jorgito: Em fevereiro, numa
reunião de expediente da AELO, pouco
antes do Carnaval, o presidente designou
a mim e ao vice-presidente, Elias Zitune,
para que cuidássemos deste projeto.
Iniciamos o trabalho de imediato em uma
plataforma de designers, a We Do Logos.
Depois do briefing preenchido em
conjunto com o Elias, passamos a receber
sugestões. Algumas eram muito
interessantes. Era apenas necessário fazer
ajustes, que expusemos ao Caio. E
chegamos a um resultado que
acreditamos ser positivo. É um símbolo de
forma circular, que engloba as quatro
letras da entidade e indica a atuação de
empresas que abrem ruas e geram lotes. A
sigla AELO, em amarelo, com tipologia
moderna, se destaca num círculo sobre o
fundo verde.”

Por mais de 30 anos, a AELO exibiu uma
logomarca que tinha tudo a ver com sua
origem: o Estado de São Paulo. Vermelho,
branco e preto, as cores paulistas, eram
completadas na marca original por um mapa
estilizado do Estado mais populoso do País,
no qual a AELO nasceu em 1981 e onde
cresceu nas décadas seguintes. O antigo
símbolo entra para a história. E as cores
paulistas continuam merecendo.

Desde abril, o desenho de estilo moderno
da nova logomarca vem ocupando espaço
na comunicação da entidade. A AELO, ao ser
fundada, 37 anos atrás, tinha o nome de
Associação das Empresas de Loteamento e
Desenvolvimento Urbano do Estado de São

Paulo,
resultado do desdobramento da Associação
Nacional dos Empresários de Loteamentos
(ANEL). Por sua vez, a ANEL havia sido criada
após a Lei n.º 6.766/79 e daria origem às
várias entidades estaduais. 

Uma das mais entusiasmadas mensagens
de congratulações recebidas pela AELO após
a mudança do símbolo é a de Mariângela
Iamondi Machado, da Focus Trading

Associações & Bairros Planejados, e membro
do Comitê de Desenvolvimento Urbano
(CDU): “Recebam meus cumprimentos pelo
novo e maravilhoso logo da AELO, que
consegue demonstrar a representatividade
de abrangência nacional, e também a
consolidação da marca do respeito dessa
entidade para com o território brasileiro. A
preservação do solo e do meio ambiente,
através da adequada escolha das cores
verde e amarela. É adicionada a geometria
de um parcelamento do solo que serve
como simbologia do árduo, contínuo,
determinado e responsável esforço dos
loteadores, em prol de um país  cada vez
mais livre e desenvolvimentista.”

A LOGOMARCA DO PRESENTE E DO FUTURO

O respeito à história do símbolo do passado
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Jorgito Donadelli emocionou-se, na reunião do
Comitê de Desenvolvimento Urbano (CDU) de 26 de
abril, quando o presidente Caio Portugal o chamou à
frente do auditório, citando-o como responsável pela
chegada da AELO à nova logomarca, revelada pelo
telão. Aplausos do público para o criativo símbolo verde
e amarelo, para a AELO e para Jorgito.
Diretor de Relações Institucionais da
AELO desde 2017, ele posou para fotos
com seu novo cartão de visitas verde.

Natural da cidade paulista de Franca,
Jorgito Donadelli graduou-se em
Administração de Empresas pela PUC de
São Paulo e tem MBA em Administração
pelo Insper. Também fez curso de
especialização em Branding e
Posicionamento de Marcas no Insper.
Filho de Jorge Félix Donadelli, tradicional
industrial de calçados masculinos em
Franca que passou a dedicar maior atenção ao setor
imobiliário, Jorgito começou a trabalhar logo cedo,
ajudando o pai nos negócios. “Por causa dos estudos,
tive de interromper aquele trabalho, mas vendi sapatos
de Franca aos meus colegas da PUC, instituição da qual
sinto saudade”, conta Jorgito. “Numa conversa com meu
pai, decidimos que eu iria para a Itália para buscar um

design mais atualizado para a linha de calçados da
fábrica Donadelli. E vieram inúmeras outras viagens, em
20 anos que cuidei do desenvolvimento da linha de
produtos. Então, comecei a gostar de design. Meu pai
adora escrever. Já minha mãe, Maria Luiza Junqueira
Donadelli, é uma artista em bordados e em pintura em

tecidos. O convívio com eles me estimulou
ao lado artístico.”

Nas escolas e em clubes, Jorgito praticou
natação, equitação, basquete, mas fez mais
sucesso no judô: na adolescência, foi vice-
campeão brasileiro. Hoje em dia, pratica
corridas de longos percursos. E o futebol?
“Adoro futebol, mas só para assistir. Como
jogador, sou um fiasco. Torço para o
Palmeiras, tradição na família descendente
de italianos”, explica. E brinca: “O verde da
marca AELO é do Brasil, nada a ver com o
Palmeiras.”

Dez anos atrás, quando Jorge Félix Donadelli decidiu
encerrar seu trabalho industrial em calçados, optando
por se concentrar sua segunda atividade empresarial, a
de imóveis, pai e filho se associaram numa empresa
para produzir loteamentos. Deu certo: a JFD
Empreendimentos faz sucesso em Franca e no Sul de
Minas. Dos sapatos para a tarefa de amassar barro em

glebas, Jorgito precisou aprimorar os conhecimentos.
Ele relembra: “Fui atrás de quem conhece. Procurei o
professor Vicente C. Amadei na Universidade Secovi.
Admiti que nada sabia sobre o ramo, mas ele disse que
eu havia ido bem na prova do GParsolo e sugeriu que
frequentasse o CDU, coordenado por Caio Portugal. Em
2012, Caio foi a Franca para fazer palestra na
Associação dos Engenheiros, verdadeira aula sobre
loteamentos. Meu pai, que havia fundado a Alfa,
entidade regional de loteadores, convidou-o para um
almoço com empresários. Lá estava também Ângela
Paiva, diretora de Assuntos Regionais da AELO, que
sugeriu a criação de uma Regional em Franca. Caio
aprovou a ideia e fui indicado delegado. Há um ano,
sou também diretor de Relações Institucionais.”

Jorgito tem sido útil não só para a mudança da
logomarca: aceitou o desafio passado por Caio
Portugal, de ampliar e reforçar o quadro de Delegacias
da AELO no Interior. A missão tem sido um sucesso,
como se vê nas páginas 8 e 9 deste jornal. Não chega a
ser surpresa para o orgulhoso pai. “Certa vez, quando
Jorgito tinha 7 anos, quando minha sogra pediu a ele
para ir comprar um litro de leite no armazém ali perto”,
conta Jorge Félix. “O menino demorou para voltar, mas
trouxe. Encontrou leite só num local mais distante. A
avó reclamou da demora, o menino ouviu em silêncio.
Depois, ele me contou que havia aprendido em casa
que, tendo uma missão pela frente, teria de ir atrás.
Mesmo que fosse longe.”

A criatividade na imagem da AELO
REPORTAGEM
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As 14 bandeiras estaduais que hoje
simbolizam a presença da AELO
representam mais da metade das unidades
da Federação, mais da metade da
população brasileira e o maior volume do
PIB nacional. O Brasil é integrado por 26
Estados e pelo Distrito Federal. São estes
os Estados das empresas associadas à
nossa entidade: São Paulo, Paraná, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas
Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Ceará, Pará,
Rondônia e Tocantins. E a lista deverá
aumentar. O presidente da AELO, Caio
Portugal, e a sede da associação, em São
Paulo, vêm recebendo solicitações de
empresários de todas as regiões do País
que mostram interesse em se associar.
Cada pedido é estudado pela Diretoria e
pelos Conselhos para posterior aprovação
do novo membro.  

Por acaso ou não, a mesa de condução
dos trabalhos da reunião de 26 de abril do
Comitê de Desenvolvimento Urbano (CDU),
em São Paulo, contou com dois
empresários de outros Estados que têm
tudo a ver com a expansão da AELO:
Geraldo Paiva, de Mato Grosso do Sul, e
Douglas Luiz Vaz da Silva (fotos).

Quais características unem Douglas Luiz
Vaz da Silva e Geraldo Paiva, que até a
aquela reunião coordenada por Caio
Portugal não se conheciam? A resposta: os
dois estão nas extremidades do histórico
da chegada da AELO a outros Estados.
Geraldo, de Campo Grande, capital de
Mato Grosso do Sul, tornou-se, por meio
de sua empresa, a Financial, o primeiro
membro de fora do Estado de São Paulo a
se associar a AELO, em 1994; Douglas, da
empresa Vaz, de Vitória, ajudou o Espírito
Santo a entrar na galeria de bandeiras da
AELO, em 2017. É a 14.ª bandeira.

Geraldo Paiva, atualmente vice-presidente
do Secovi de Mato Grosso do Sul,  gostou de
rever amigos na reunião do CDU, realizada
na sede do Secovi-SP, e conversou bastante
com Ciro Scopel, seu vizinho junto à mesa.
Ele relembrou a época de sua entrada na
AELO: “Foi há 24 anos. O presidente era o
Carlos De Gióia. É maravilhoso ver o quanto
essa entidade cresceu e se fortaleceu.” Para

Geraldo, a sinergia entre a AELO e os Secovis
pelo Brasil têm sido fundamental ao setor
imobiliário.

Douglas Luiz Vaz da Silva, diretor do
SindusCon do Espírito Santo e dirigente da
Associação de Empresas do Mercado
Imobiliário do Estado do Espírito Santo
(ADEMI-ES), foi oficializado por Caio
Portugal, em 27 de novembro de 2017
como delegado regional da AELO no
Estado. Naquele dia, houve o 1.º Encontro
com Líderes do Setor de Loteamentos do
Espírito Santo, em Serra, na região
metropolitana de Vitória, com a
participação de Caio e de dirigentes locais,
marcando a união entre a AELO, a ADEMI-
ES, o Secovi-ES e o SindusCon-ES. Na
reunião de São Paulo Douglas mostrou-se
animado: “Em poucos meses, a união já
tem dado frutos no Espírito Santo, com a
criação de grupos de trabalho que se
reúnem com frequência para debater
problemas e possíveis soluções. Para isso,
nossos contatos com a AELO em São Paulo
têm grande valor.”

A mesa do CDU, em 26 de abril, foi
completada por Caio Portugal, Elias Zitune
(vice da AELO), Claudio Bernardes, Lair
Krähenbühl, Ciro Scopel e Vicente C.
Amadei.

AS 14 BANDEIRAS DA ENTIDADE UNIDA
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O Triângulo Mineiro, por meio de Uberlândia
– o segundo município mais populoso de
Minas Gerais, atrás apenas da capital, Belo
Horizonte –, mostra expressivo exemplo de
modernidade nas relações entre o poder
público e o setor privado, em benefício dos
cidadãos. Em 21 de março, o prefeito Odelmo
Leão e o presidente da Associação das
Empresas de Loteamento e Desenvolvimento
Urbano do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
(AELO-TAP), José Eduardo Ferreira, assinaram
termo de cooperação que possibilita a
implantação de método mais simplificado para
análise e aprovação de projetos de
planejamento urbano e parcelamento do solo
naquele município.

Em São Paulo, o presidente da AELO, Caio
Portugal, comemorou a notícia da importante
conquista da comunidade de Uberlândia. Ele
disse que nossa entidade também está feliz
com a informação, já que a AELO-TAP, uma
jovem associação regional, é filiada à AELO
desde 2016. “A união entre empreendedores
de parcelamento do solo vive uma excelente
fase”, comentou Caio. A AELO-TAP, que sido
uma filiada aguerrida, influente em todo o
Triângulo Mineiro, recorreu a uma estratégia
de diálogo para obter o acordo em
Uberlândia, com apoio de um prefeito de
visão, Odelmo Leão.”

O acordo vai envolver os esforços conjuntos
da entidade e das secretarias municipais. Na
foto, o prefeito Odelmo Leão e o dirigente
José Eduardo Ferreira assinam o termo de
cooperação. Odelmo, ex-secretário da

Agricultura do Estado de Minas, foi eleito
prefeito de Uberlândia pelo PP no primeiro
turno, com 72,05% dos votos válidos em 2016,
tendo assumido o cargo pela terceira vez em
1.º de janeiro de 2017. Seu antecessor, Gilmar
Machado, do PT, ficou em terceiro lugar, com
10,28%.

Na prática, a cooperação estabelece que
profissionais indicados pelo Poder Executivo e
pela entidade devem trabalhar para elaborar
ações que possam melhorar e agilizar o
processo de análise e aprovação de projetos
dentro da prefeitura. Um trabalho que, por
meio de um diagnóstico, já começou a ser
desenvolvido. A cooperação tem prazo de seis
meses, podendo ser prorrogada mediante
acordo entre as partes.

Os trabalhos a serem implantados pelo
acordo devem, conforme expectativa da
administração municipal e da AELO-TAP,
melhorar de forma significativa a eficiência e o

tempo de análise dos
projetos que dão entrada
na Prefeitura de
Uberlândia. Assim que
ações forem implantadas,
não só o processo interno
será mais célere como
também será possível
orientar e contribuir para
que os profissionais que
atuam na área entreguem
projetos em
conformidade com as
normativas técnicas e a
legislação (Lei Municipal

nº 523/2011 – Lei de Parcelamento do Solo).
O prefeito Odelmo Leão explicou aos

participantes do evento: “Venho dizendo e
repito que parcerias são importantes para a
reconstrução de Uberlândia. E essa é mais uma
parceria público-privada exemplar, que
beneficiará nossa população. Logicamente, se
conseguirmos analisar projetos rapidamente e
com eficiência, respeitando a legislação,
impulsionaremos a economia. Isso significa
novos investimentos em empreendimentos
habitacionais, que geram emprego e renda.”

José Eduardo Ferreira, da AELO-TAP, entidade
que abrange 66 municípios,   ressaltou:
“Confiamos que, juntos, faremos um ótimo
trabalho. Assim, poderemos contribuir para o
crescimento sustentável, social e econômico
da cidade. Para isso, estamos trazendo uma
consultoria especializada na questão, que nos
auxiliará nos trabalhos.” 

O MODERNO EXEMPLO DE UBERLÂNDIA
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No final de 2017, as duas novas delegacias
no Oeste de São Paulo, focalizadas na
edição anterior do jornal “AELO Informa”,
possibilitaram um grande avanço da AELO
para servir a todo o Estado. Já a
consolidação da entidade em Ribeirão Preto,
em março, representou fortalecimento numa
importante área metropolitana, integrada
por 34 municípios, como se mostra nesta
edição. O astral tem sido de intenso
otimismo nas três regiões.

A programação começou com uma visita
dos dirigentes da AELO aos novos bairros de
Ribeirão Preto, criados nas três últimas
décadas a partir de loteamentos que são
verdadeiros exemplos de urbanismo,
qualidade de vida e respeito ao meio
ambiente. Em seguida, houve almoço de
confraternização num restaurante. À tarde, a
reunião na sede regional do SindusCon-SP
possibilitou a Caio Portugal não só falar a
empresários sobre a atuação da AELO na
defesa da segurança jurídica dos
empreendedores como também relembrar
importantes passagens da entidade e
oficializar a posse de João Theodoro na
Regional. A seguir, a comitiva esteve na
Prefeitura e foi recebida pelo prefeito
Antônio Duarte Nogueira Júnior e vários
secretários. 

Na foto de cima, Duarte Nogueira
conversa com João Theodoro e Caio,
oferecendo apoio ao setor imobiliário. A
agenda terminou na Câmara Municipal de
Ribeirão Preto, possibilitando encontro com
vereadores. 

João Theodoro Feres Sobrinho, natural de
Ribeirão Preto, é engenheiro formado pela
Escola de Engenharia de São Carlos, da USP,

e tem atuado na iniciativa privada como
diretor da Habiarte, do grupo empresarial
criado em 1985 por Paulo Tadeu Rivalta de
Barros. Apaixonado por sua cidade, João
Theodoro atuou na administração pública,
tendo colaborado nas gestões de três
prefeitos como secretário municipal. No

momento, ao trabalhar na iniciativa privada,
apenas torce pelo sucesso do atual prefeito,
com quem mantém produtivo diálogo.

A foto de baixo mostra o momento em
que foi inaugurada, em 1.º de dezembro, a
sede da Regional Oeste da AELO, em
Birigui. O presidente Caio e o
representante Regional do Oeste, Julio
Peixoto, que é empresário da cidade de
Osvaldo Cruz, cortam a fita, tendo ao lado,
entre outros, os empresários Lineu Capel e
Jairo Abdo, de Birigui; o responsável pela
Regional de Presidente Prudente, Lucas
Krasucki (à esquerda), e o diretor de
Relações Institucionais da AELO, Jorgito
Donadelli (à direita). A sede está instalada
numa sala do primeiro andar da empresa
Elmar Loteamentos, cordialmente cedida
por Lineu Capel, na Avenida Nelson
Calixto.

Numa sequência de seis meses, a AELO instalou três novas Delegacias
Regionais no Interior de São Paulo, ampliando sua presença no Estado:
Presidente Prudente, Oeste Paulista (Birigui) e Ribeirão Preto. Sempre
com a presença do presidente Caio Portugal, nossa entidade marcou a
chegada a essas cidades por meio de eventos em 15 de setembro
(Presidente Prudente), 1.º de dezembro (Birigui) e 15 de março (Ribeirão
Preto). A AELO, que sempre teve grande participação na região de
Sorocaba e, mais tarde, nas regiões de Campinas, Bauru, Vale do Paraíba e

Franca, deverá reforçar ainda mais sua rede de delegacias no
Interior paulista, sob a liderança do presidente Caio e com
participação direta do vice-presidente, Elias Zitune, e do diretor
de Relações Institucionais, Jorgito Donadelli. As próximas
metas serão anunciadas brevemente.

A instalação da nova Delegacia Regional foi o ponto alto
da série de eventos dos quais a delegação da participou, em
15 de março, em Ribeirão Preto. Ao longo de 12 horas, a

A NOVO CICLO DE EXPANSÃO DA AE
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As três fotos desta página mostram os
momentos em que o presidente Caio
Portugal entregou os certificados de
nomeação aos delegados regionais de
Presidente Prudente, Oeste Paulista e
Ribeirão Preto, oficializando a presença da
entidade em três regiões paulistas de
grande evolução. A efervescência econômica
dessas regiões é compartilhada pela
atividade de parcelamento do solo, com as
empresas desenvolvendo expressivos
loteamentos. Presidente Prudente é um polo
avançado do Oeste em direção às divisas
com o Paraná e com Mato Grosso do Sul,
atraindo o interesse de dezenas de
municípios. Birigui, por sua vez, passou a ser
sede da Regional do Oeste Paulista, que
envolve Araçatuba, Penápolis, Osvaldo Cruz
e outras importantes cidades. Ribeirão,
centro de região metropolitana, é exemplo
de qualidade de vida no País.

Na foto do alto, de Ribeirão Preto, em 15
de março, o João Theodoro Feres Sobrinho
está no centro, exibindo o ofício da AELO,
tendo à esquerda o empresário local Sílvio
Contart e, à direita, o diretor regional do
SindusCon-SP, José Batista Ferreira. A
seguir, da esquerda para a direita, Caio
Portugal, Elias Zitune, Luís Paulo
Germanos, Jorgito Donadelli, Jorge Félix
Donadelli e Lair Krähenbühl.

Já nas duas fotos de baixo, a da
esquerda, é de 15 de setembro, em
Presidente Prudente: Caio Portugal
entrega ao empresário local Lucas Krasucki
o certificado de indicação para ser o
representante da AELO naquela região. A
foto da direita foi tirada em 1.º de
dezembro, em Birigui, mostrando Julio

Peixoto ao receber de Caio o ofício de sua
homologação como delegado regional no
Oeste Paulista.

Logo após a instalação das três
delegacias, cresceu o número de empresas

daquelas regiões interessadas em se
associar à AELO. Para Caio Portugal, a
filiação à entidade contribui para reforçar
a união do setor de parcelamento do solo
pela busca de solução para os problemas.

programação revelou-se expressiva oportunidade de soma
de forças entre a AELO, outras entidades e o empresariado
da região, assim como a arrancada para o estabelecimento
de diálogo com a Prefeitura e com a Câmara Municipal. A
AELO esteve representada pelo presidente Caio Portugal,
por dois outros membros da Diretoria – o vice-presidente,
Elias Zitune, e o diretor de Relações Institucionais, Jorgito
Donadelli – e pelo coordenador do Conselho Jurídico, Luís

Paulo Germanos, que viajaram de São Paulo para Ribeirão. A
delegação ganhou o reforço de Lair Krähenbühl, vice-presidente do
Secovi-SP para o Núcleo Estratégico Legislativo, membro do Comitê
de Desenvolvimento Urbano (CDU) e ex-secretário da Habitação do
Estado de São Paulo. Também integrou o grupo Jorge Félix Donadelli,
presidente da Associação dos Loteadores e Empreendedores
Imobiliários de Franca (Alfa), e cuja empresa, a JFD Empreendimentos,
é filiada à AELO.

Três regiões paulistas de grande evolução 

ELO PELO INTERIOR DE SÃO PAULO
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Os três meses que se passaram entre as
duas primeiras reuniões do CDU em 2018 –
a de 22 de janeiro e a de 26 de abril –
garantiram valiosas informações sobre o
andamento da Pesquisa de Mercado de
Loteamentos Residenciais 2018, iniciativa
que o presidente da AELO, Caio Portugal,
considera de fundamental importância para
os empreendedores de parcelamento do
solo. O projeto havia sido lançado na última
reunião do CDU de 2017, em 2 de
dezembro. O amplo levantamento servirá de
apoio às empresas, para que conheçam
melhor o mercado consumidor e suas
perspectivas de comercialização. O trabalho
é resultado de uma parceria entre o Secovi-
SP, a AELO e a empresa Brain – Bureau de
Inteligência Corporativa.

Celso Petrucci (foto), economista-chefe do
Secovi-SP e presidente da Comissão da
Indústria Imobiliária (CII) da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC),
é um dos coordenadores dessa inédita
pesquisa na área de desenvolvimento
urbano, com apoio técnico dos economistas
da entidade Edson Kitamura e Laryssa
Kakuiti e das equipes da Brain. Ele participou

das reuniões do CDU no fim de 2017 e do
início de 2018 para demonstrar a
necessidade de as empresas aderirem ao
programa: “O constante sucesso da
tradicional Pesquisa do Mercado Imobiliário
do Secovi-SP vem, principalmente, da
participação das empresas na amostragem.
A credibilidade alcançada por aquela
pesquisa anual se deve a três fatores –
imparcialidade dos resultados e relatórios,
confidencialidade dos dados e critérios
estatísticos adotados. Nesta pesquisa, em

que são focalizados inicialmente 55
municípios paulistas com grande número de
projetos apresentados e aprovados no
Grupo de Análise e Aprovação de Projetos
Habitacionais do Estado de São Paulo
(Graprohab) de janeiro de 2013 a setembro
de 2017, é imprescindível a colaboração das
empresas quanto ao questionário a ser
respondido.”

Fábio Tadeu Araújo, coordenador da
pesquisa por parte da empresa Brain,
Bureau de Inteligência Corporativa, que
havia participado das duas reuniões do
CDU ao lado de Celso Petrucci, esteve
novamente no Comitê em 26 de abril para
apresentar os primeiros resultados do
levantamento. Ele começou sua explanação
comentando que, em 50 dias, duas equipes
da Brain, com apoio dos especialistas do
Secovi-SP, visitaram 55 cidades,
percorrendo 9 mil quilômetros de rodovias,
mais do que a distância entre os pontos
extremos Norte e Sul do Brasil – Oiapoque
ao Chuí (4.182 km em linha reta, 7.316 km
em estradas). “Levamos em conta os
números do Graprohab, informações de
empreendedores e todas as Regiões
Administrativas do Estado de São Paulo,

que, que somam 645
municípios, não
correspondem às regiões
metropolitanas.”

O representante da Brain
comentou: “Indo a campo,
conseguimos informações
sobre os lançamentos de
projetos de loteamentos
lançados em cada ano, nas
15 regiões. Em 2017, por
exemplo, a Região
Administrativa de Campinas
ficou em primeiro lugar no
ranking de lançamentos,
aparecendo em segundo

lugar a região de Ribeirão Preto e, em
terceiro, a de Sorocaba. Foi possível
descobrir informações sobre
comercialização, detectando produtos de
maior aceitação, enquanto outros foram
sendo vendidos de modo mais lento, ano
por ano.” 

Já que a pesquisa continua em andamento
com visitas a outros municípios, o CDU
planeja para as próximas semanas a
divulgação de uma análise completa dos
dados, a serem atualizados a cada ano.

PESQUISA INÉDITA
REVELA RESULTADOS
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Análise do Presidente
CAIO PORTUGAL

A AELO, em conjunto com várias entidades
representativas do Mercado Imobiliário, em
especial o Secovi-SP e a CBIC, vem
discutindo com os Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, a necessária
regulamentação da aplicação do Artigo n.º
53 do Código de Defesa do Consumidor nas
hipóteses de rescisão de contrato por
inadimplemento do adquirente de Lote
Urbanizado.

Apresentamos aqui um breve histórico, até
o advento do Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90, promulgada em
11/09/1990), as rescisões de compromissos
de compra e venda de lotes obedeciam ao
quanto determinado nos Artigos 32 a 35 da
Lei 6.766/79. A partir do Código e, em
especial, pela disposição do Art.53 :

“Art. 53. Nos contratos de compra e venda
de móveis ou imóveis mediante pagamento
em prestações, bem como nas alienações
fiduciárias em garantia, consideram-se nulas
de pleno direito as cláusulas que
estabeleçam a perda total das prestações
pagas em benefício do credor que, em razão
do inadimplemento, pleitear a resolução do
contrato e a retomada do produto alienado.

• 1° (Vetado).
• 2º Nos contratos do sistema de

consórcio de produtos duráveis, a
compensação ou a restituição das parcelas
quitadas, na forma deste artigo, terá
descontada, além da vantagem econômica
auferida com a fruição, os prejuízos que o
desistente ou inadimplente causar ao grupo.

• 3° Os contratos de que trata o caput
deste artigo serão expressos em moeda
corrente nacional.”

O Poder Judiciário passou a orientar suas
decisões revogando a aplicação do Art. 35
da Lei 6766/79, que regrava objetivamente
os valores a serem devolvidos pelo Loteador
no caso de inadimplemento do adquirente
de Lote, o que vem gerando enorme
insegurança jurídica, pois vários aspectos
legais intrínsecos à atividade privada de
lotear não vêm sendo observados, a saber,
minimamente:

- As despesas que são irrecuperáveis ao

Loteador quando do evento da rescisão, e,
portanto, esses valores devem ser retidos
em favor do loteador. Exemplos: Valores
pagos a título de intermediação da venda,
despesas administrativas e de marketing,
tributos incidentes sobre a venda e
recebíveis não passíveis de compensação;

- A indenização pelo dano causado em
decorrência do Inadimplemento: Cláusula
penal compensatória, entre outras;

- A indenização pelo custo oportunidade
exercido pelo adquirente que dá causa à
rescisão pelo inadimplemento, a fruição pela
vantagem econômica exercida;

- O reembolso ao loteador das obrigações
assessórias decorrentes da aquisição dos
lotes (impostos incidentes – IPTU, Taxas de
conservação do sistema de iluminação
pública, taxas associativas ou a essas
equiparadas, entre outros).

Dessa maneira, e justamente pelo veto do
legislador à época da edição do Código de
Defesa do Consumidor ao Parágrafo
primeiro do Art. 53:

•Art. 53 DO CDC 1º - VETADO : 1°- Na
hipótese prevista neste artigo, o devedor
inadimplente terá direito a compensação ou
à restituição das parcelas quitadas à data da
resolução contratual, monetariamente
atualizada, descontada a vantagem

econômica auferida com a fruição.
•Motivo do Veto do parágrafo 1º: Torna-se

necessário dar disciplina mais adequada à
resolução dos contratos de compra e venda,
por inadimplência do comprador. A venda
de bens mediante pagamento em
prestações acarreta diversos custos para o
vendedor (grifo), que não foram
contemplados na formulação do dispositivo.
A restituição das prestações,
monetariamente corrigidas, sem levar em
conta esses aspectos, implica tratamento
iníquo, de consequências imprevisíveis e
danosas para os diversos setores da
economia. (grifo nosso)

Deve se ressaltar que o próprio legislador
em 1990, há exatos 28 (vinte e oito) anos, já
entendia que regulamentar essa relação
deveria ser melhor desenvolvida pela
sociedade. 

A verdade é que, passado todo esse
tempo, e como a jurisprudência não
produziu o equilíbrio necessário ao
mercado, a AELO e outras entidades vêm
buscando dialogar junto ao Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário,
procurando transmitir as especificidades
dessa importante segmento da Economia, e
a necessidade de se restabelecer a discussão
pela reinserção do parágrafo primeiro do
Art. 53 com todos os aspectos necessários à
produção da segurança jurídica a todo o
mercado, e não à proteção de apenas uma
parte.

Nesse sentido, pode-se consignar duas
ações perenes: reuniões com os legisladores
e o poder executivo, tendo em vista projetos
de lei que visam regular a questão dos
distratos, e uma ação direta com seminários
e eventos, junto aos órgãos de defesa do
consumidor (Procons), e Poder Judiciário
(Seminários no STJ e em TJs).

O que pretendemos é a construção de
entendimentos claros sobre os direitos e
deveres dos que atuam nesse mercado,
tanto aos loteadores, quanto aos clientes
adquirentes de lotes, buscando a proteção
do todo (clientes adimplentes e loteadores
adimplentes), garantindo a manutenção da
oferta da área urbanizada, item fundamental
para o desenvolvimento sustentável da
sociedade urbana brasileira.
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Uma vez que a busca de segurança
jurídica tem sido uma das grandes metas
dos empreendedores imobiliários, que se
assustam com normas e leis
improvisadas, a AELO tem algo a
comemorar, com base em vitórias
conquistadas por meio do diálogo junto
ao poder público e, em último recurso,
através de ações na Justiça. Apesar de
tantas barreiras impostas pela burocracia
e por legisladores apressados, a atividade
de parcelamento do solo no País teve
fatos positivos em 2017, registrados na
última edição do jornal “AELO Informa”.
Desta vez, temos a registrar duas vitórias
obtidas em 2018 no âmbito dos órgãos
do meio ambiente do Estado de São
Paulo.

Em 17 de julho do ano passado, o então
secretário do Meio Ambiente, Ricardo
Salles, fez uma palestra no Secovi-SP e
anunciou a correção de um antigo erro
daquela pasta, acabando com a Resolução
n.º 31/2009 da SMA, de restrições aos
projetos de parcelamento do solo. Neste
ano, numa prova de que o diálogo não se
restringe a partidos políticos ou ao
eventual ocupante de cargo público, o
novo secretário do Meio Ambiente,
Maurício Brusadin, mostrou-se totalmente
aberto à troca de ideias e até a uma
parceria técnica ao falar a líderes
empresariais em 6 de fevereiro, no Secovi-
SP. Ele apresentou os planos de sua pasta
em debate coordenado por Caio Portugal,
vice-presidente de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente do Secovi-SP e
presidente da AELO.

Brusadin defendeu a tese de a
Secretaria do Meio Ambiente e o Secovi-

SP, com parceria da AELO, atuarem
conjuntamente em frentes relacionadas
com o licenciamento ambiental. E foi
além: abriu a possibilidade de tal atuação

conjunta ser também utilizada até na
elaboração de propostas inovadoras,
como é o caso de habitações
sustentáveis. “Precisamos construir um
projeto que pare em pé no aspecto
ambiental, técnico, mercadológico e
social. E aproveitar o ano eleitoral para
apresentá-lo”, disse o secretário. “Nossa
filosofia de trabalho é colocar a técnica
acima de visões políticas ou ideológicas.
É assim que respondemos corretamente à
sociedade.”

Já em 6 de abril, a grande notícia ficou
por conta do Conselho Jurídico da AELO:
o advogado Luís Paulo Germanos,
coordenador do Conselho, estava numa
reunião com Caio Portugal e outros
dirigentes quando seu telefone celular
tocou. A ligação era de seu escritório, no
bairro de Pinheiros, informando sobre a
nova vitória da AELO e de todo o CDU
(AELO, Secovi-SP e SindusCon-SP) na
Justiça do Estado de São Paulo. Por meio
de eficiente trabalho dos advogados Luís
Paulo e Renata Mathias de Castro Neves,
foi possível suspender o reajuste abusivo
de taxas para licenciamento ambiental de
projetos por parte da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB), empresa ligada à Secretaria do
Meio Ambiente. Imediatamente, Caio
cumprimentou o dr. Luís Paulo, pedindo-
lhe também para transmitir seu
agradecimento à dra. Renata. 

Luís Paulo está à direita, na primeira
foto, tirada em Ribeirão Preto em 15 de
março; Renata aparece na segunda foto,
na reunião do CDU de 26 de abril, em
que foi elogiada por Caio Portugal por
sua atuação no Conselho.

O concurso desta edição propõe: idealize uma frase sobre
Brasília, cidade de tantos ângulos e opiniões, envie para
aelo@aelo.com.br e concorra a um livro. Na edição anterior,
não houve acertadores.

MEIO AMBIENTE, DIÁLOGO E JUSTIÇA

Concurso: 
Brasília não 
merece uma frase sua?
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ARTIGO

Sob o título “A histórica decisão do STF sobre
o Código Florestal, o presidente da AELO e vice-
presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente do Secovi-SP, Caio Portugal (foto)
publicou artigo na Coluna Secovi, na edição de
7 de março do jornal “O Estado de S. Paulo, em
que aborda a importância da decisão do
Tribunal na sessão de 28 de fevereiro. Na época,
ele agradeceu ao advogado Marcos Saes por ter
acompanhado a votação em Brasília e
produzido análise para a AELO.

Este é o texto integral do artigo de Caio
Portugal a respeito do tema:

Um país que não respeita leis
democraticamente aprovadas pelos
representantes de seu povo dificilmente pode
ser definido como nação. Diante disso, a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em
julgamento das ações que questionavam de
dispositivos do novo
Código Florestal (Lei
12.651/2012), veio
reafirmar esse valor
fundamental. Em
sessão realizada em
28/2/18, e com voto do
decano ministro Celso
de Mello, o Supremo
manteve a
constitucionalidade da
maioria dos artigos contestados. Assim, a
legislação ambiental continua a vigorar nos
exatos termos definidos pelo Legislativo.

Alguns aspectos do Código Florestal
guardam relação com a indústria imobiliária.
Dentre eles:

•Exigir a comprovação de inexistência de
alternativa técnica e locacional para todos os
casos de intervenção em Áreas de Preservação
Permanente (APP) por utilidade pública. Ou
seja, quando não houver local alternativo, está
mantida a possibilidade de intervenção para
instalação de obras de infraestrutura destinadas
às concessões e aos serviços públicos de
transporte, sistema viário (incluindo os
necessários aos parcelamentos de solo urbano
aprovados pelos municípios), saneamento,
energia, telecomunicações, radiodifusão e
mineração, excetuando-se, neste último caso, a
extração de areia, argila, saibro e cascalho;

•Reconhecer que o entorno das nascentes e
de olhos d’água intermitentes configura APP,
devendo receber o mesmo regramento de
proteção concedido às nascentes permanentes;

•Permitir a compensação apenas entre áreas
com identidade ecológica;

•Afastar o risco de decadência ou prescrição
dos ilícitos ambientais, praticados antes de 22
de julho de 2008, no decurso de execução dos
termos de compromisso celebrados no âmbito
dos Programas de Regularização Ambiental.

Ressalte-se que um dos pontos mais
relevantes da decisão do STF é o que restringe
o princípio da proibição do retrocesso
unicamente aos casos que houve ofensa ao
conteúdo essencial da norma ambiental. Isso
traz segurança jurídica (torna o passado
previsível) e respeita a harmonia entre
Executivo, Legislativo e Judiciário, estabelecida
em nossa Constituição, e garante que os
avanços necessários em matérias legislativas

não mais tenham seu
conteúdo questionado
por interpretações
subjetivas que levam a
entendimentos
equivocados e
retrocessos.

Assegura, enfim, que
o processo de revisão
legal que a sociedade
impõe, o Legislativo

regula e o Executivo implementa representa
condição essencial ao Estado Democrático de
Direito.

Como desdobramento da decisão do
Supremo, espera-se que o Tribunal de Justiça
de São Paulo reveja liminar que suspendeu o
Programa de Regularização Ambiental no
Estado de São Paulo (Lei nº 15.684/2015),
permitindo a aplicação dos institutos nele
previstos, em especial aqueles já atestados pelo
Cadastro Rural Ambiental.

Comprovadamente, as reservas legais
instituídas pelos proprietários rurais privados
são maiores do que as aéreas públicas
instituídas por unidades de conservação,
reservas indígenas. Portanto, desempenham
decisivo apoio à conservação ambiental e à
preservação dos recursos hídricos, marcos para
o desenvolvimento sustentável das atuais e
futuras gerações.

A HISTÓRICA DECISÃO DO STF SOBRE O CÓDIGO

O professor Vicente C. Amadei
informa aos associados da AELO que a
Universidade Secovi está idealizando
mais um curso voltado para
especialistas em parcelamento do solo
em 2018. “No segundo semestre,
teremos o Curso de Atividades
Específicas de Loteamento, com aulas
ministradas por experientes docentes”,
explica Vicente, que coordena esse tipo
de curso há 26 anos, ajudando a
aprimorar novos gestores.

Para o primeiro semestre, a
Universidade Secovi programou dois
cursos, ambos  para a modalidade
presencial e para a opção de
transmissão simultânea online. O
primeiro foi “Desenvolvimento e
aprovação de projetos de parcelamento
do solo urbano”, que começou em 23
de abril e terminará em 17 de junho,
com aulas às segundas e quartas-feiras,
sob a coordenação do professor
Vicente. C. Amadei. Já “Contratos
específicos e registro de loteamentos”,
com aulas às terças e quintas-feiras, das
19 às 22 horas, teve previsão de
começar em 22 de maio e terminar em
28 de junho. 

Informações sobre inscrições:
Telefones (11) 5591-1304 a 1308 e
também pelo email
universidade@secovi.com.br.

Novo local das aulas: Sede do Secovi-
SP, à Rua Dr. Bacelar, 1.043, Vila
Clementino, junto às Avenidas 23 de
Maio e Rubem Berta, em São Paulo. Há
estacionamento disponível à Rua Luís
Góis, 2.100. Fácil acesso também pelo
metrô, estação Santa Cruz, Linha Azul.

EDIÇÃO 108 - JUNHO/JULHO DE 2018   WWW.AELO.COM.BR

13

Cursos
aprimoram
novos 
gestores

INFORMA



Em cada reunião, cerca de cem participantes. O Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU) está completando 18 anos de
parceria entre a AELO, o Secovi-SP e o SindusCon-SP, numa
produtiva união para debater problemas e soluções do segmento de
parcelamento do solo. Nos seus primeiros anos, o CDU concentrou
dirigentes e empresas de cidades paulistas, mas foi ampliando seu
campo de atuação. Hoje, suas concorridas reuniões, que recebem
interessados vindos de todas as regiões do País, contribuem para
tirar dúvidas a respeito de leis e normas e para orientar os

empreendedores.
O coordenador do CDU, Caio Portugal, presidente da AELO e vice-

presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Secovi-
SP, explica: “O importante é que nesse ambiente não só focalizamos
os problemas como também discutimos os caminhos para as
soluções. Em 26 de abril, por exemplo, foram mostrados os
resultados da grande e inédita pesquisa sobre o mercado de
loteamentos no Estado de São Paulo. Tudo isso é possível com base
na união. E o CDU significa união entre os empreendedores.”

REPORTAGEM
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Esta página é ilustrada por duas fotos
que mostram o lado moderno de Ribeirão
Preto, uma parte da mais recente safra de
loteamentos numa cidade que se expande
em todas as direções. Uma foto é de
empreendimento só de casas, que já se
consolidou. A outra foi tirada a partir de
uma gleba em que começa a se
concretizar o futuro bairro planejado Ilhas
do Sul, resultado do projeto da Habiarte
para erguer, progressivamente, 14
edifícios de alto padrão, assim como
ocorreu no premiado Residencial Morro
do Ipê, destaque da revista “Exame”. Em
primeiro plano, observa-se extensa área
de vegetação e, no fundo, os prédios da
Avenida João Fiúsa, polo de
desenvolvimento ao pioneiro Ribeirão
Shopping. Os dois primeiros edifícios,
Cidade de Montreal e Cidade de
Vancouver, lançados em 2017, estão em
construção, explica o representante da
AELO na região, João Theodoro Feres
Sobrinho. O empreendimento 
fica no prolongamento das 
Avenidas João Fiúsa e Presidente Vargas,
além do Anel Viário, um refúgio de
segurança próximo a shoppings, escolas e
universidades.

Crescer a partir de loteamentos é uma
tradição de Ribeirão Preto. No gabinete
do prefeito Duarte Nogueira, há quadros
que mostram a área central no fim do
século 19. Uma área do romantismo de
Ribeirão, hoje ainda bastante frequentada:
lá estão a Praça XV, o imponente Teatro
Pedro II, a Choperia Pinguim e o jardim
que recebe a atual Feira do Livro. 

No século 20, a expansão tomou o rumo
da Rua Álvares Cabral, atravessou a
Avenida 9 de Julho e originou bairros
como Sumaré, City Ribeirão e Ribeirânia.
Por trás dessa evolução está o trabalho de
loteadores, como em tantas outras
cidades do Interior de São Paulo e de
outros Estados.

LOTEAMENTOS 
QUE MUDAM CIDADES
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