
MELHORANDO NOSSAS CIDADES
Cada empresa que se associa
à AELO tem o compromisso de
integrar a luta para melhorar a
qualidade das cidades
brasileiras. Por trás de um
novo empreendimento, deve
sempre prevalecer a visão de

um idealista. Fundada em
1958, a Sobloco Construtora,
uma das primeiras associadas
da AELO, implantou no litoral
paulista a exemplar Riviera de
São Lourenço (foto), humana,
funcional, ecológica. Esta

edição do “AELO Informa”, a
terceira da série dos 40 anos
da AELO, se concentra na
defesa do autêntico
desenvolvimento urbano e no
combate aos loteamentos
clandestinos.
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Com este “AELO Informa” especial de fim
de ano, encerramos a série de três edições
de celebração dos 40 anos da AELO,
homenageando personagens que fazem
nossa história, fazendo um balanço de 2021
e lançando reflexões para 2022. Que o novo
ano, de importantes eleições no Brasil, seja
de progressivo alívio em relação à
pandemia de covid-19 e de boas notícias
sobre a economia. Saúde, paz e harmonia!
A coluna “Análise do Presidente”, nas

páginas 10 e 11, traz textos em que Caio
Portugal comenta o atual momento e as
perspectivas para os próximos meses.
Apesar das sequelas deixadas pela
pandemia na economia brasileira e na
sociedade, o mercado de loteamentos dá
sinais de vitalidade. O desejo de uma nova
casa, em lugar seguro e tranquilo, estimula
as vendas e abre espaço para novos
projetos em quase todos os Estados. E já
decolou a campanha Lote Legal, da AELO,
com inúmeras parcerias, apertando o cerco

aos loteamentos clandestinos.
A AELO, fundada em São Paulo em 24 de

fevereiro de 1981, prossegue seus avanços
como entidade de âmbito nacional. Neste
ano, nosso quadro associativo ganhou
novas adesões. Entre as mais recentes, está
uma empresa de Aracaju, que, assim, faz
com que Sergipe seja o 18.º Estado a
integrar a AELO. Temos membros em todas
as regiões do País!
A divulgação das conquistas da AELO

contribui para atrair, a cada semana, novos
interessados em somar forças ao nosso
estilo de lutar e dialogar. Esse crescimento
beneficia a todos. Cada gol é de todos nós.
Somos um só time.
Gol é o que se espera da seleção

brasileira na Copa do Mundo de 2022, a ser
disputada no fim do ano, num pequeno e
rico país do Oriente Médio, o Catar. O
“AELO Informa” foi lá e mostra as
curiosidades.
Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos!

QUE 2022 SEJA 
DE ALÍVIO, SAÚDE, 
PAZ E HARMONIA 
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A ampla campanha Lote Legal, de combate
aos loteamentos clandestinos, tem sido um
dos pontos altos da AELO em 2021. E sua
preparação, ao longo de seis meses, coincidiu
com o período de evolução do controle da
pandemia de covid-19 no Brasil, sob vacinação
em massa. Os dirigentes da AELO, depois de
um longo período em que, respeitando
normas de prevenção ditadas pela ciência,
haviam adotado as reuniões virtuais, entraram
na flexibilidade.
As duas fotos desta página, tiradas por Calão

Jorge, em São Paulo, retratam cenas dos novos
tempos: em 25 de outubro, a visita de
diretores a José Augusto Viana Neto,
presidente do Conselho Regional de
Corretores de Imóveis (CRECI-SP), em que foi
oficializada a primeira parceria das
importantes parcerias da AELO para fortalecer
o Lote Legal; já em 27 de agosto, nosso
isolamento havia sido interrompido por um
almoço, a homenagem ao jornalista Luiz
Carlos Ramos por ter completado 20 anos de
trabalho como assessor de Comunicação da
AELO.
Uma foto mostra o momento em que os

presidentes José Augusto Viana Neto, do
CRECI-SP, e Caio Portugal, da AELO, assinaram
o documento pelo qual os corretores de
imóveis de todo o território paulista se tornam
nossos aliados na campanha para detectar
lotes irregulares e, assim, contribuir para
defender os compradores. Ao lado de Viana e
Caio, junto à mesa da Presidência do CRECI-SP,
estão três integrantes da Diretoria da AELO: da
esquerda para a direita, o diretor de Relações
Institucionais, Jorgito Donadelli; o diretor de
Assuntos Regionais, Elias Zitune, e o vice-
presidente, Luis Paulo Germanos.
Na outra foto, Luiz Carlos Ramos exibe a

placa recebida do presidente Caio antes do
almoço, num restaurante de Pinheiros, onde
estiveram sete dirigentes da AELO. Da
esquerda para a direita, Caio Portugal; o
diretor Administrativo e Financeiro, Arthur
Matarazzo Braga; o presidente do Conselho
Consultivo, Ciro Scopel; o diretor de Relações
Institucionais, Jorgito Donadelli; o vice-
presidente, Luis Paulo Germanos; o diretor de
Assuntos Regionais, Elias Zitune, e a
conselheira Ruth Portugal, membro do
Conselho Fiscal e coordenadora do grupo de
trabalho do Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU) para relações com as
concessionárias de energia elétrica e de
saneamento básico.
Para concluir 2021, outra notícia sobre a

retomada: o CDU, após seis reuniões virtuais,
realizou reunião híbrida (presencial e online),
em 10 de dezembro, no Milenium, a Casa do
Mercado Imobiliário. Que venha 2022!
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A Galeria dos Presidentes da AELO foi
oficialmente apresentada em 5 de setembro
de 2006, no jantar dos 25 anos da entidade,
num buffet no bairro de Higienópolis, e depois
levada para a nossa sede. Eram as fotos dos
presidentes Luiz Caldin, Lelivaldo Benedicto
Marques, Marcos Cintra Cavalcanti de
Albuquerque, Edgard de Souza, Mauricio
Pereira Scopel, Carlos De Gióia, Sérgio
Guimarães Pereira Júnior e Roland Philipp
Malimpensa. O jantar contou com a presença
de três ex-presidentes – Roland Philipp
Malimpensa (2001-2005), Carlos De Gióia
(1993-1997) e Lelivaldo Benedicto Marques
(1982) – e com o conselheiro Ciro Pereira
Scopel, como representante de seu irmão,
Maurício Scopel, presidente de  1989 a 1993.
Em 2009, Luiz Eduardo de Oliveira Camargo,

que presidia a AELO na época do Jubileu de
Prata, teve sua foto introduzida na Galeria ao
deixar o cargo. Dois anos depois, a foto do
presidente Flavio Amary (2009-2011), somou-
se às demais, totalizando as dez que

compõem a atual Galeria e que ilustram esta
página de 2021.
A AELO, ao terminar o ano, do seu 40.º

aniversário, rende homenagem a todos os ex-
presidentes e aos demais dirigentes que têm
contribuído para a evolução da entidade,
assim como aos associados de 18 Estados, que
se somam ao movimento pela segurança
jurídica.

Nas duas edições
anteriores do “AELO
Informa”, publicamos os
perfis de Caio Portugal,
Vicente Celeste Amadei,
Mariangela Iamondi
Machado, Claudio
Bernardes, Ciro Scopel,
Geraldo Portugal, Cibele
Riva Rumel, Arthur
Matarazzo Braga, Luis
Paulo Germanos, Elias
Zitune e Jorgito
Donadelli.

Nesta terceira e última edição comemorativa
dos 40 anos, o jornal traz os perfis dos ex-
presidentes Carlos De Gióia, Roland Philipp
Malimpensa, Luiz Eduardo de Oliveira
Camargo e Flavio Amary, e de duas dirigentes
ala feminina da AELO: Ruth Portugal e  ngela
Paiva. Treze outros perfis podem ser acessados
na série dos boletins “AELO Online”, do
número 802 ao 831 – www.aelo.com.br.

O AGRADECIMENTO AOS EX-PRESIDENTES
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O Dr. Carlos De Gióia, natural
de São Paulo (1930), começou a
participar da AELO nos anos
1980, com seus sábios
conselhos, e foi presidente da
entidade de 1993 a 1997. Ao
deixar o cargo, assumiu a
presidência do Conselho
Consultivo, exercida até 2007.
Aos 91 anos, permanece
associado da AELO por meio
da empresa que dirige, a
Planidei Comercial e
Construtora Ltda. Esta foto,
tirada por Calão Jorge em
reunião do Comitê de
Desenvolvimento Urbano
(CDU) de 23 de fevereiro de
2017, mostra o Dr. De Gióia
à mesa principal, falando ao microfone. Da
esquerda para a direita, aparecem: Elias
Zitune, Lair Krähenbühl, De Gióia, o saudoso
professor Vicente C. Amadei, o presidente
Caio Portugal e o presidente do Conselho
Consultivo, Ciro Scopel.
Aplaudido pelo público do encontro, De

Gióia lamentou constatar que, ao retornar às
reuniões após algum tempo de afastamento,
o setor de parcelamento do solo continuasse
“tendo de enfrentar a burocracia absurda”.
É amplo o conteúdo acadêmico da carreira

de Carlos De Gióia: formado em Ciências
Contábeis e Atuariais; em Economia e em
Administração de Empresas pela Faculdade
de Estudos Econômicos da Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP) e em
Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito
da Universidade Mackenzie. Ele explica:
“Profissionalmente, exerci e exerço todas as
profissões em que sou titulado.”
Carlos De Gióia ocupa uma posição de

destaque nos 40 anos de história da AELO:
ele era o 1.º vice-presidente, em maio de
1993, quando o presidente Maurício Scopel
sofreu grave acidente de automóvel, que o
afastaria das atividades de dirigente de
entidades e de diretor da empresa Scopel.
Maurício (falecido em 2016) havia
participado de um ciclo de evolução da
AELO. De Gióia assumiu a tarefa de manter a
entidade em evolução. Em 1991, ele já havia
contribuído, ao lado do professor Vicente C.
Amadei e do advogado Ronaldo Lucas Brani,
à formulação do texto final do decreto do
Governo do Estado de São Paulo de criação
do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos
Habitacionais (Graprohab), grande conquista

dos loteadores. Também
defendeu, nos anos 1970, a elaboração da
Lei n.º 6.766/79, que passou a reger o
parcelamento do solo no País.
Ao ocupar a presidência, o Dr. De Gióia

liderou a AELO para novas vitórias. Quatro
anos depois, ele entregou ao seu sucessor,
Sérgio Guimarães Pereira Júnior, uma
entidade estabilizada e com o caminho
pavimentado para a criação do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU), com a AELO,
o Secovi-SP e o SindusCon-SP.
Aqui estão as respostas do Dr. Carlos De

Gióia às 20 perguntas do jornal “AELO
Informa”.

1 – Qual foi o maior desafio que o senhor
enfrentou/enfrenta em sua carreira?
Sempre considerei os desafios com igualdade
de dimensões. Assim entendendo, sempre dei
o maior do meu esforço para vencê-los. O
perigo é subestimar a grandeza.
2 – Um filme ou série de TV que mais
marcou sua vida?
Os filmes e séries são obras de ficção. Não os
considero como marco de vida. Minha vida, eu
pauto pela realidade e pela minha
personalidade.
3 – Um livro inesquecível e a lição
aprendida.
Um nonagenário leu muito. Me atenho aos
livros mais antigos. Obras de São Thomaz de
Aquino, Santo Agostinho, Descartes, Kant,
Stuart Mill, Confúcio, Buda, a Bíblia. A lição foi:
de nada sei, e deverei continuar aprendendo.
4 – Música marcante.

“Danúbio Azul”, de Strauss.
5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.
Verdi, Chopin, Villa-Lobos, Caruso, Pavarotti,
Andrea Bocelli, Tom Jobim.
6 – Cite alguém que seja considerado um
líder para o senhor.
Winston Churchill, Martin Luther King,
Mandela, Barão do Rio Branco.
7 – Atualmente, qual é o seu hobby?
O jogo de xadrez e as caminhadas.
8 – Torce para algum time?

Não tenho time de
preferência. No futebol, minha
preferência é para o time que
joga bem.
9 – Um destino no Brasil para
recomendar aos amigos.
Foz de Iguaçu.
10 – Sua maior conquista
profissional.
Ter chegado ao topo e não sofrer
a ilusão de que não deveria cede-
lo aos mais jovens.
11 – Algo do que se orgulha.
Da minha reputação e do
respeito daqueles com quem
convivo.
12 – Personalidade(s) que
admira, no setor em que atua.
Ex-ministro do STF Ayres Britto,
Professor Frederico Marques,

Professor Ives Gandra Martins.
13 – Personalidade(s) que admira, no
mundo dos negócios.
Amador Aguiar, Lázaro Brandão, Antônio
Ermírio de Moraes, Bill Gates.
14 – O que ninguém imagina a seu
respeito.
Desconheço.
15 – Algo positivo da cidade de sua
cidade natal, São Paulo. E algo negativo.
Central de negócios. Péssima mobilidade
urbana.
16 – Qual a sua melhor qualidade.
Reputação ilibada.
17 – Uma frase que o inspira.
Sei que nada sei.
18 – Qual conselho daria ao senhor se
fosse mais jovem?
Percorrer o mesmo caminho.
19 – Do quê o senhor mais gosta na AELO?
A perfeita integração dos objetivos coletivos
na busca dos legítimos interesses da classe,
observando o respeito da divergência
individual.
20 – Uma reflexão própria, que tem
guiado sua vida.
Ter certeza de que não sabe tudo. Ter
humildade de ouvir. Ter paciência de buscar o
caminho que constrói. Ensinar aquilo que
aprendeu. Reconhecer que aquilo que você
aprendeu não é de sua exclusividade: pode
ser apenas um acréscimo à herança do
conhecimento que nossos antecessores
deixaram.
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Roland Philipp Malimpensa, presidente da
AELO de 2001 a 2005, é natural de
Gonsenheim (1946), na cidade de Mainz (em
português, Mogúncia), junto ao Rio Reno, na
Alemanha, e chegou ao Brasil aos 4 anos,
tendo sua família se radicado em São Paulo.
Administrador de empresas, trabalhou por 24
anos na tradicional Companhia City de
Desenvolvimento (então do Grupo Deltec),
tendo sido vice-presidente. Em 2002, ele e o
presidente da Deltec, seu amigo Antônio
Augusto de Araújo Ferreira Guedes, saíram do
grupo e constituíram a empresa Anastácio. 
Esta foto mostra Roland, à esquerda, com

Guedes, que foi conselheiro da AELO por
quase 20 anos.
Eleito presidente da AELO em 18 de julho de

2001, Roland Malimpensa havia sido vice-
presidente de Desenvolvimento Urbano da
entidade. Por meio de um trabalho em equipe,
ele teve atuação fundamental para o
crescimento da AELO, que se consolidou com
seus sucessores. Em seus quatro anos, nossa
entidade aprimorou a comunicação com os
associados e com o público: lançou o boletim
semanal “AELO Online”, modernizou o jornal
impresso “AELO Informa” e reformulou o site
www.aelo.com.br, filosofia que tem sido
mantida. Em 2002, a AELO lançou o Selo de
Regularidade e Aprovação (SRA), destinado a
destacar loteamentos com todas as garantias,
e firmou, juntamente com o Secovi-SP e o
SindusCon-SP, o Termo de Compromisso
Institucional com o órgão Procon-SP,
reafirmando o compromisso com a ética e a
transparência.
Ao finalizar a entrevista aqui publicada,

Roland disse: “Quero mandar um grande
abraço ao Caio Portugal, que tem sido um
excepcional presidente, e a todos os diretores
e conselheiros dessa entidade que cresce a
cada ano.”

1 – Qual foi o maior desafio que você
enfrentou/enfrenta em sua carreira?
Creio que tenha sido o desafio de administrar
uma fazenda localizada no Norte do Pará, nos
meus tempos da City e da Deltec, em São
Paulo. Ainda não havia internet. Era uma
enorme fazenda de criação de gado e plantio
de seringueiras, cacau e guaraná.
2 – Um filme ou série de TV que mais
marcou sua vida? E por qual motivo?
O filme “Ben-Hur”, de 1959, que assisti quando
era garoto. O grande Charlton Heston no
papel principal. Diretor, William Wyler. Uma
história dos tempos de Cristo e da presença
dos romanos em Jerusalém. Ben-Hur soube
lutar, com valentia. Fantásticas as cenas em
que ele vence a corrida de bigas romanas. O
motivo pelo qual o filme marcou em minha
vida? Esta lição: Lutar por aquilo em que você

acredita. Vitória!
3 – Um livro inesquecível e a lição
aprendida.
“Eram os Deuses Astronautas?”, livro lançado
em 1968 pelo suíço Erich von Däniken. O autor,
ao fazer ligações com as pirâmides do Egito,
com as linhas dos incas em Nazca, na costa do
Peru, e com as misteriosas esculturas de moais,
na isolada Ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico,
teoriza sobre a possibilidade de antigas
civilizações serem resultados de alienígenas ou
astronautas. A lição aprendida: O ser humano
supõe poder encontrar, no futuro, o que
provavelmente já tenha acontecido no
passado.
4 – Uma música marcante.
“Garota de Ipanema”, música de Tom Jobim e
letra de Vinícius de Moraes.
5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.
Vinícius de Moraes e Frank Sinatra.
6 – Cite alguém que seja considerado um
líder para você.
Bill Gates.
7 – Atualmente, qual é o seu hobby?
Não tenho hobby.
8 – Torce para algum time e/ou toca algum
instrumento musical?
Sou corintiano. Não toco instrumentos. Sou
apenas um bom ouvinte.
9 – Um destino no Brasil para recomendar
aos amigos.
Foz do Iguaçu.
10 – Sua maior conquista profissional.

Ter meu próprio
negócio.
11 – Algo do que se
orgulha.
Ter honrado todos os
meus compromissos.
12 –
Personalidade(s) que
admira, no setor em
que atua.
Oscar Niemeyer.
13 –
Personalidade(s) que
admira, no mundo
dos negócios.
Bill Gates.
14 – O que ninguém
imagina a seu
respeito.
As pessoas que
realmente convivem
comigo sabem tudo a
meu respeito. Os
segredos, quaisquer
que sejam, não são
repartidos com
ninguém: sou fiel
àqueles que me

contam.
15 – Algo positivo da cidade de São Paulo.
E algo negativo?
São Paulo é uma cidade acolhedora! Seu
problema é típico das metrópoles, mesmo
tendo metrô: seu trânsito fica muito intenso
em dias de semana.
16 – Qual a sua melhor qualidade.
Sou um bom ouvidor.
17 – Uma frase que o inspira.
Nada como um dia após o outro.
18 – Qual conselho daria a VOCÊ se fosse
mais jovem?
Espere, que sua vez chegará.
19 – Do quê você mais gosta na AELO?
A AELO é a casa dos desenvolvedores urbanos
em que o conhecimento de seus dirigentes e
associados vem sendo organizado para evitar
que os órgãos públicos abusem da sua
autoridade e prejudiquem uma atividade tão
importante para a economia e para a
sociedade. Nos últimos anos, graças à
interferência da nossa Associação às várias
esferas, esse abuso caiu de modo significativo.
Hoje, sem dúvida, a AELO vem sendo
reconhecida, em todo o Brasil, pela sua
produtiva. São 40 anos de história, com
idealismo. e com muita gente trabalhando por
bons resultados.
20 – Uma reflexão própria, que tem guiado
sua vida. Pode ser um conselho, uma frase
de efeito. Algo que você mesmo criou e
adotou como lema de vida.
Nunca queira dar o passo maior que a perna.

ROLAND, NA EVOLUÇÃO DOS ANOS 2000
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Luiz Eduardo de Oliveira Camargo, natural de
São Paulo (1954), engenheiro civil, foi presidente
da AELO por quatro anos, de 2005 a 2009, depois
de ter sido diretor de Eventos, de 1999 a 2001, e
vice-presidente, de 2001 a 2005.
Esta foto mostra Luiz Eduardo em reunião do

CXDU, em 2018.
Atualmente, Luiz Eduardo é membro do

Conselho Consultivo da AELO, por ele presidido
de 2005 a 2011, e participa da Agência Paulista
de Habitação Social, na Secretaria da Habitação
do Estado de São Paulo, desde 2019. 
No primeiro mandato do Dr. Luiz Eduardo de

Oliveira Camargo, a AELO festejou 25 anos,
Jubileu de Prata, em 5 de setembro de 2006, com
um jantar em que foram apresentadas as fotos da
Galeria dos Presidentes. O Conselho Jurídico da
AELO foi criado em 2008, em sua gestão.
Por mais de 20 anos, o Dr. Luiz Eduardo foi

diretor da empresa Tech Engenharia Limitada,
fundada pelo seu pai, o conceituado empresário
Elias Corrêa de Camargo. Em 2018 e 2019, ele
trabalhou em Dubai, nos Emirados Árabes
Unidos, de onde trouxe impressões positivas. 
Duas curiosidades: Luiz Eduardo nasceu em São

Paulo em 1954, ano do 4.º centenário da cidade,
e seu batizado é que inaugurou, no mesmo ano,
a pia batismal da Catedral Metropolitana, na
Praça da Sé. 

Com a palavra, o Dr. Luiz Eduardo de Oliveira
Camargo.

1 – Qual foi o maior desafio que você
enfrentou/enfrenta em sua carreira?
Ter de me reinventar todos os dias para enfrentar
novos desafios que a vida traz.
2 – Um filme ou série de TV que mais marcou
sua vida? E por qual motivo?
Preciso confessar um vício: adoro filmes de ação.
Por isso mesmo, revejo muitas vezes os filmes do
007 e os do Batman.
3 – Um livro inesquecível e a lição aprendida.
“O Estrangeiro” de Albert Camus (1913-1960),
livro lançado na França em 1942 e que teve
edições brasileiras a partir de 1979. A lição:
sempre devemos fazer a vida valer a pena e ser
vivida.
4 – Música marcante.
Música é sentimento. E o sentimento tem razões
que a própria razão desconhece. A música
“Disparada” de Geraldo Vandré e Théo de Barros,
interpretada por Jair Rodrigues no Festival da TV
Record de 1966, marcou uma época.
5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.
É enorme a lista de compositores e cantores que
admiro. Aqui estão alguns: Tom Jobim, Vinicius
de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis
Regina, Jair Rodrigues, Toquinho…
6 – Cite alguém que seja considerado um líder

para você.
O líder russo Mikhail Gorbachev. Teve papel
fundamental para acabar com a Guerra Fria e
com o estilo da antiga União Soviética, e trouxe
paz e serenidade ao mundo.
7 – Atualmente, qual é o seu hobby?
Gosto de tocar piano, em que, teimosamente,
tento aprender. Minha ocupação preferida é me
dedicar aos meus netos.
8 – Torce para algum time de futebol?
Sou corintiano por paixão. Com meu pai, aprendi
a torcer e a admirar esse fabuloso clube. Mas
também sou santista de coração, pois a história
do Santos Futebol Clube é ligada à família de
minha mãe. Meu bisavô Agnello Cícero de
Oliveira foi o terceiro presidente do clube e
comandou a compra da área em que seria
construído, em 1916, o estádio da Vila Belmiro. 
9 – Um destino no Brasil para recomendar aos
amigos.
Praia de Maragogi, em Alagoas, mar lindo,
piscinas naturais. A 130 quilômetros de Maceió e
a 136 de Recife.
10 – Sua maior conquista profissional.
Ainda está por vir.
11 – Algo do que se orgulha.
A educação e a formação das minhas filhas e de
uma enteada.
12 – Personalidade(s) que admira, no setor em
que atua.
Meu pai, Elias Corrêa de Camargo. Ele foi um
grande líder empresarial, atuante e inovador.
Entre outras atividades, foi secretário de
Abastecimento do Município de São Paulo na
gestão do prefeito Faria Lima, e presidiu a CEASA,
atual CEAGESP, Companhia de Entrepostos e
Armazéns Gerais, no governo de Paulo Egydio
Martins. Foi também dirigente do SindusCon-SP.

13 – Personalidade(s) que admira, no mundo
dos negócios.
Admiro Steve Jobs, que foi um visionário
obcecado pela perfeição.
14 – O que ninguém imagina a seu respeito.
O quanto eu gosto de estar em contato com a
natureza. Moro na Granja Viana, uma área da
região metropolitana de São Paulo de muitas
áreas verdes.

15 – Algo positivo da cidade de São Paulo. E
algo negativo.
São Paulo tem alguns dos melhores
restaurantes do mundo e muitas outras
qualidades. No lado negativo, a violência se
destaca.
16 – Qual a sua melhor qualidade.
Tentar conciliar os opostos.
17 – Uma frase que o inspira.
Tente sempre, tente mais, tente melhor.
18 – Qual conselho daria a VOCÊ se fosse
mais jovem?
Muito simples: Ouça os conselhos dos mais
velhos. Eles já passaram pelos desafios que
você ainda vai enfrentar…
19 – Do quê você mais gosta na AELO?
A união desinteressada de tantos talentos em
prol do setor. Essa qualidade tem ajudado a
AELO a crescer, a se tornar uma entidade de
âmbito nacional, com expressiva credibilidade.
Fico feliz ao ver, hoje, na gestão do Caio
Portugal, os frutos da dedicação de tanta gente
ao sucesso de uma entidade que soube impor
respeito nestas quatro décadas.
20 – Uma reflexão própria, que tem guiado
sua vida.
Não sou muito de frases de efeito, mas gosto
de pensar que “sempre é tempo de recomeçar”.
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Flavio Amary presidiu a AELO (2009-2011),
depois de ter sido diretor de Assuntos
Regionais (2007-2009) e, por muitos anos,
delegado Regional em Sorocaba. Também foi
presidente do Secovi-SP (2016-2018) e
assumiu o cargo de secretário da Habitação do
Estado de São Paulo em 1.º de janeiro de
2019. É também presidente do Fórum de
Secretários da Habitação. Ele permanece
ligado à AELO, no Conselho Consultivo, e não
abre mão de continuar sempre bem informado
sobre a entidade à qual está unido desde os
anos 1990.
Nesta foto, Flavio Amary tem ao lado um

dos principais membro da sua equipe na
Secretaria: o arquiteto Lacir Ferreira Baldusco,
presidente do Grupo de Análise e Aprovação
de Projetos Habitacionais (Graprohab). Em
2019, os dois foram responsáveis pela
modernização do Manual do Graprohab, que
se tornou 100% digital, com possibilidade de
os empreendedores acompanharem a
evolução do trâmite de seus projetos no
colegiado. 
Nesse cargo do governo estadual, Flavio tem

como lema “simplificar, reduzir a burocracia” e,
como meta, construir e entregar um crescente
número de moradias populares para reduzir o
déficit habitacional nos municípios paulistas.
Vale lembrar que outro dirigente da AELO e do
Secovi-SP, Lair Krähenbühl, também foi
secretário estadual da Habitação – de 2006 a
2010 –, deixando um legado na construção de
moradias e no combate à ocupação irregular
das encostas da Serra do Mar, os Bairros Cotas.

Em outubro, Flavio Amary divulgou este
interessante texto:

Encontrar soluções para reduzir o déficit
habitacional, principalmente para os
segmentos mais vulneráveis da população, é
um dos grandes desafios dos gestores
públicos. Nos tempos atuais, quando nos
defrontamos com as consequências da
pandemia, entre elas a escassez de recursos
para investimentos em habitação popular,
nunca foi tão necessário lançar mão da
criatividade e da inovação para realizar o
sonho da casa própria e atender as famílias de
baixa renda.
Quando se fala em déficit habitacional é

necessário compreender todas as dimensões
que o compõe. A falta de moradias,
certamente, é uma delas. Mas existe um
componente que também impacta milhares de
famílias: a inadequação habitacional.
Estamos falando de moradias extremamente

precárias. Casas com cômodos sem ventilação
e acessibilidade, sem pisos, pintura, alvenaria e
revestimento; com ausência ou insuficiência de

equipamentos hidráulicos básicos;
precariedade na conexão com redes de
abastecimento de água, coleta de esgoto e de
instalações elétricas.
De acordo com a Fundação João Pinheiro,

as moradias inadequadas no Brasil somam
1.482 milhão de unidades, o que corresponde
a 25,2% do déficit total.
Esse tipo de residência, normalmente, está

localizado em bairros sem regularização
fundiária, ou seja, locais onde famílias moram
há décadas, mas não possuem o título de
propriedade e a escritura definitiva de seus
imóveis.
E foi pensando em solucionar, ao mesmo

tempo, os dois problemas – a irregularidade e
a inadequação –, que nós, da Secretaria de
Habitação, por determinação do governador
João Doria, lançamos em agosto o Programa
“Viver Melhor”, que vai promover a
regularização e a recuperação de domicílios
em inadequação habitacional, ocupados por
famílias em situação de vulnerabilidade e
localizados em assentamentos precários.
O objetivo é realizar rapidamente pequenas

obras e reformas, mas que vão gerar a
transformação na vida dessas famílias nos
quesitos de acessibilidade, salubridade e
habitabilidade, premissas para uma vida
digna.
Além disso, o conceito do “Viver Melhor”

está alicerçado no resgate da autoestima dos
moradores em relação a seu bairro e à sua
cidade, evitando a remoção dessas famílias,
muitas vezes traumática, para locais distantes
de onde residem.
A meta para o biênio 2021-2022 é

beneficiar 4,5 mil domicílios, com
investimento de R$ 90 milhões.
A equipe técnica do Programa já está em

ação. As obras foram iniciadas no bairro do
DER, em São Bernardo do Campo,
beneficiando 500 famílias, e no município de
Santo André, no bairro Jardim Santo André,
onde 400 famílias receberão as melhorias em
suas residências.
Importante mencionar que as áreas

selecionadas estão em processo ou são
passíveis de regularização fundiária nas oito
regiões metropolitanas do Estado, onde se
concentram os maiores índices de
precariedade, e no Vale do Ribeira. Estão
excluídos do Programa locais de risco e de
proteção ambiental.
Ouso dizer que o “Viver Melhor”, que

recebeu todo apoio do vice-governador
Rodrigo Garcia – que, por sinal, já ocupou a
pasta da Habitação –, vai revolucionar e
pautar a maneira de pensar política
habitacional. Tanto quanto construir e
entregar uma casa nova é fundamental
regularizar o imóvel e melhorar as condições
das moradias que existem e onde as famílias
construíram suas vidas, educaram seus filhos,
criaram laços com os vizinhos e o bairro, e
onde, certamente, poderão vislumbrar um
presente e um futuro com mais dignidade.
Em sua gestão, Flavio Amary também leva

adiante parcerias com prefeituras e com
empresas da iniciativa privada para lançar
novos projetos de construção de casas e de
edifícios residenciais pelo sistema de Parceria
Público Privada (PPP). Até o final de 2022,
inúmeras cidades terão sido beneficiadas.

FLAVIO AMARY, O CAMPEÃO DAS MORADIAS
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CAIO PORTUGAL

O ano de 2021 vai se
encerrando, e podemos
dizer que a AELO
trabalhou muito pelo
crescimento sustentável
do segmento de
loteamentos urbanos.
Uma análise deste ano

mostra que construímos a campanha Lote Legal,
que busca orientar o mercado consumidor acerca
da compra de um lote urbanizado aprovado e
regular. Infelizmente, o mercado de loteamentos
clandestinos e irregulares voltou a crescer,
especialmente, nas regiões metropolitanas do
Estado de São Paulo, um autêntico consórcio que
reúne falta de fiscalização, e conluio com o Crime
Organizado. Nesse sentido, a AELO busca duas
frentes de atuação: 

nOrientação ao consumidor, mostrando os
cuidados a serem tomados na aquisição do lote
urbanizado. Além disso, a pesquisa de oferta e
comercialização de lotes, que completou cinco
anos de divulgação, serve para estabelecer
parâmetros. São medições trimestrais feitas pela
Brain, em conjunto com o Departamento de
Economia do Secovi-SP e em parceria com a
AELO.

nNa outra frente, a da fiscalização, foi
restabelecido e reforçado nosso canal do
disque-denúncia, que recebe denúncias sobre
loteamentos clandestinos e irregulares. Uma
rede de convênios firmados e em formatação
fortalece essa luta. São convênios com o
CRECI-SP (Corretores), Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de
São Paulo (Coordenadoria de Fiscalização e
Biodiversidade), CETESB, Secretaria da
Habitação do Estado e Fundação Procon-SP.
Assim, passa a haver um movimento em rede,
transversal, com o intuito de a sociedade e os
poderes públicos coibirem as ações criminosas
dessa atividade clandestina e irregular, que
produz crimes ambientais, crimes de
parcelamento do solo, entre outros, além dos
danos permanentes à sociedade.
Para além dessa ação, a AELO busca, de fato,
defender a sustentabilidade e contribuir para
que sejam atenuados os efeitos das mudanças
climáticas, firmando o compromisso do
desenvolvimento urbano sustentável, que é o
DNA dos loteamentos urbanos regulares
produzidos pelas empresas associadas.
No campo das oficinas, a AELO manteve, em
conjunto com o Secovi-SP e o SindusCon-SP,
várias reuniões de trabalho com órgãos
públicos, inclusive criando novas áreas que
interferem na produção dos loteamentos. Este
é o balanço de 2021:

n Secretaria Estadual de Transporte e Logística
(ARTESP): Desenvolvimento de protocolos e fluxos
a fim de dar celeridade ao uso e transposição das
faixas das rodovias estaduais de São Paulo –
concedidas ou não – e mesmo de integração dos
viários construídos pelos novos loteamentos e
que acessam as rodovias.

nCompanhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB): Aplicação e revisão de procedimentos
em especial das alterações legais trazidas pela Lei
n.º 14.118 de 12/01/2021 que introduziu a figura
do empreendedor de loteamentos diversa do
proprietário da gleba loteanda, assim como
admitiu a possibilidade de prorrogação do prazo
de execução das obras de infraestrutura em prazo
superior a quatro anos.

nCompanhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo (SABESP): A AELO fez importantes
reuniões, em São José dos Campos, em Franca e
na região metropolitana da Capital, buscando
aprimorar a relação entre loteadores, prefeituras e
a concessionária, com foco na justa distribuição
das responsabilidades na implantação dos
sistemas de saneamento, já antecipando o que
virá pela regulamentação do novo marco
regulatório do saneamento, e das normas
procedimentais da Agência Nacional de Águas
(ANA).

n ENEL, EDP e CPFL: A AELO está em constante
contato com essas concessionárias de distribuição
de energia elétrica que atendem as regiões do
Estado de São Paulo. Buscamos aprimoramento
das etapas de projeto, fiscalização,
comissionamento e doação das redes, inclusive
nas modalidades aérea e subterrânea, além da
questão dos sistemas de iluminação pública,
banda larga e circuito fechado de câmeras de
vigilância.

nRegistro de Imóveis: A AELO, por meio do
Conselho Jurídico, vem mantendo reuniões
permanentes com as entidades que congregam
os oficiais de registro de imóveis (ANOREG, ARISP,
IRIB), a fim de implementar o registro eletrônico
de imóveis, e introduzir melhorias no processo de
registro de imóveis, como a escrituração
eletrônica, o edital eletrônico, e mesmo os
processos de jurisdição voluntária, nos quais o
registro faz as vezes do poder judiciário.

nGRAPROHAB/Secretaria da Habitação do ESP:
A AELO mantém reuniões frequentes, inclusive
com o acompanhamento do engenheiro Jonas
Mattos representante da AELO e do Secovi-SP no
colegiado, visando aprimorar e difundir as
melhores práticas de desenvolvimento e
aprovação de projetos habitacionais.

nCURSO: Em 2021, convidamos a professora

Mariângela Machado para dar sequência ao Curso
Específico de Loteamentos, criado e desenvolvido
pelo saudoso Dr. Vicente C. Amadei (1932-2020).
Ela não só cumpriu a missão, como revigorou o
Curso. A avaliação feita pelos alunos comprova
sua capacidade de liderança e coordenação.
Agradecemos à Mariangela, por sua dedicação.
Sucesso também em 2022!

n BNDES: A AELO retomou os contatos com o
banco, no sentido de buscar linhas de
financiamento às obras de infraestrutura, em
especial, aquelas que seriam de responsabilidade
dos poderes públicos ou de seus concessionários
e que acabam sendo executadas pelas empresas
de loteamento.

nCOMGÁS: A AELO firmou parceria com a
COMGÁS, de São Paulo, para identificar os
empreendimentos que estejam em fase de
finalização de aprovação. E a partir desses, a
companhia firmará parceria com os
empreendedores, visando levar o gás canalizado,
de forma mais racional, econômica e vantajosa
para os associados loteadores e para a
concessionária de distribuição de gás.

Junto ao Poder Legislativo Federal, a AELO
acompanhou o trâmite de todos os projetos de
interesse do setor e dialogou com
parlamentares.
Reforma Tributária:
A AELO, em conjunto com o Secovi-SP,

SindusCon-SP, Abrainc, CBIC e ADIT Brasil, atuou
na tentativa de abrandar os efeitos do Projeto
de Lei  n.º 2.337/21, que altera a legislação do
Imposto de Renda das pessoas jurídicas. Tais
entidades, após a aprovação do PL pela Câmara
dos Deputados, passaram a dialogar com o
Senado, apresentando dados estatísticos e
cenários de alteração da tributação ao relator,
senador Angelo Coronel (PSD-BA). 
A AELO esteve com o relator do PL n.º

3.887/20, deputado Luís Carlos Motta (PL-SP),
apresentando-lhe estudo completo do impacto
da CBS na atividade de loteamento, e uma
possível proposta de emenda para ajuste correto
a essa atividade.
A AELO mantém diálogo permanente com os

autores e com o senador relator da PEC 110,
senador Roberto Rocha (PSDB-MA), buscando o
tratamento adequado à tributação do setor de
loteamentos.
Para reforçar essa ação, a AELO contratou os

serviços da Derraik advogados, contando com
estudos de legislação mundial comparado, e
simulação do impacto real em oito
empreendimentos realizados pelos nossos
associados. A Diretoria agradece aos associados
pela disponibilidade dos dados, sem os quais
esse importante trabalho não teria atingido o
seu objetivo.
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Para 2022, esperamos que os aspectos
prejudiciais ao desempenho do setor em
2021 – a explosão inflacionária nos custos
de implantação de loteamentos (insumos
como aço, cimento, petróleo) – estejam
em patamares adequados. Também
contamos com o prosseguimento do
trabalho de melhoria do ambiente de
negócios para as empresas de
loteamento. Buscamos a
desburocratização, adequando-se as
obrigações dos novos loteamentos, a
melhoria na segurança jurídica e o acesso
adequado às linhas de financiamento para
produção e comercialização do lote
urbanizado.
O ano será de muita importância para o

Brasil. As eleições serão um marco a favor
da democracia, e esperemos que os
gestores públicos tenham a correta
percepção da necessidade de adequarmos
nossa política fiscal, ajustar as reformas
estruturantes, em especial a reforma
administrativa, a simplificação tributária, a
indução a uma economia mais produtiva,

sem
se descuidar das
ações sociais, ambientais, e de inclusão.
Para tanto, a AELO pretende dar espaços

aos parlamentares que tanto nos ouviram
e trabalharam nos marcos regulatórios já
finalizados –alterações na Lei n.º 6.766/79,
saneamento, distrato, entre outros –, e
aqueles que ainda dependem da
finalização do seu processo legislativo (Lei
Geral do Licenciamento Ambiental, lei das
áreas de preservação permanente, entre
outras).
Também deveremos participar de

propostas de plataforma governamental

aos
candidatos aos
Governos Federal e Estaduais.
Esperamos que tenhamos um 2022 sem

pandemia, e com harmonia entre as
pessoas. Acreditamos que os confrontos e
conflitos sejam substituídos por parcerias
efetivas da construção do Brasil do
presente, com energia concentrada na
recuperação da economia, inclusão social,
ambiental,  segurança jurídica e
estabilidade.

Em cinco meses, de julho a novembro, a
AELO ganhou mais de 60 novos associados,
prosseguindo uma prolongada e
gratificante fase de crescimento. Entre as
recentes adesões, uma é de Aracaju, capital
de Sergipe – o Escritório Bispo Vieira
Álvares Sociedade de Advogados. Com essa
filiação, Sergipe tornou-se o 18.º Estado a
integrar o quadro associativo da nossa
entidade.
A AELO saúda a 18.ª bandeira, a

sergipana, que se une às de São Paulo e às
de 16 outros Estados de empresas que
compõem nosso quadro associativo. No

ano em que a AELO comemora quatro
décadas de trabalho em defesa na atividade
de parcelamento do solo, essa informação
sobre crescimento reflete, mais uma vez, o
respeito que a entidade impõe em todas as
regiões do País.
Os 18 Estados são estes: São Paulo,

Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de
Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe,
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Ceará, Pará, Tocantins e Rondônia.
Quase todos os Estados do Nordeste

estão na AELO. Um deles, a Bahia, faz parte

do nosso Conselho Consultivo. Antonio
Alexandre Franco Thomaz, da empresa
Premium, de Barreiras, a 896 quilômetros
de Salvador, presidente da AELO-Bahia, é
conselheiro da AELO desde maio deste ano.
O “AELO Online” n.º 863, de 7 de outubro,
publicou extensa entrevista dele sobre o
parcelamento do solo nos municípios
baianos. Barreiras, no extremo Oeste da
Bahia, faz parte do MATOPIBA, novo polo
do alto negócio, integrado pelo Maranhão,
Tocantins, Piauí e Bahia.
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Os reflexos da pandemia de 
covid-19 e as oscilações da economia
brasileira não impedem que o mercado de
loteamentos tenha um positivo
encerramento de 2021. E a imprensa de
vários Estados destacou o bom
desempenho das empresas nas vendas e
na ambição de lançar projetos.
Reportagens de jornais, revistas, 
rádios e TVs mostraram que o longo
período de isolamento social levou as
famílias a ambicionar uma 
nova moradia, em local mais agradável e
tranquilo – tudo a ver com a possível
compra de um lote para a construção de
casa própria.
As três entrevistas coletivas 

concedidas pelo presidente da AELO, Caio
Portugal, e pelo sócio-diretor da
consultoria Brain, Fábio Tadeu Araújo, em
em junho, setembro e dezembro,
garantiram aos jornalistas um rico material
informativo, que os levou a veicular
excelentes reportagens. A base das
informações foi o sistema de pesquisas
trimestrais sobre o mercado de
loteamentos, que a AELO, o Secovi-SP e a

Brain lançaram em dezembro 
de 2017 e que se consolidou ao longo
destes quatro anos. Os associados da
AELO e os membros do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU) – AELO,
Secovi-SP e SindusCon-SP – se habituaram
a concentrar suas atenções em cada
apresentação dos resultados 
da pesquisa por Fábio Tadeu Araújo ou por
outro membro da Brain, com os
comentários de Caio Portugal. 
Inicialmente restrita ao Estado de São
Paulo, a pesquisa se estendeu a quase
todos os demais Estados do País e serve
para balizar os investimentos dos

empreendedores.
Produzidas a partir de informações

colhidas em centenas de municípios, 
as pesquisas de âmbito 
nacional apontam, em 2021, um 
resultado heterogêneo, com algumas
regiões apresentando vendas mais
elevadas. A região Sudeste, integrada
pelos Estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Espírito Santo, teve neste 
ano uma queda recorde no estoque de
lotes, o que revela a possibilidade de
sucesso das vendas dos novos
lançamentos.
Nesta página, estão uma foto da

entrevista coletiva de junho e 
as fotos de duas das melhores 
reportagens de jornais: a do jornal 
“O Estado de S. Paulo” (autoria de Circe
Bonatelli), que constou de duas 
páginas na edição de 20 de junho, e 
a do jornal “Cruzeiro do Sul”, de Sorocaba
(escrita por Ana Cláudia Martins), que
destacou o tema loteamentos como
manchete de capa da edição de 19 de
setembro. 

A IMPRENSA 
E A EVOLUÇÃO 
DOS LOTES
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A professora Mariangela Iamendi Machado
a segunda da esquerda desta foto de uma
parcela da ala feminina da AELO e do Secovi-
SP – encerrou, em 23 de novembro, o Curso
Específico de Loteamentos 2021 da
Universidade Secovi, por ela coordenado,
com brilho, ao longo de seis meses de aulas.
O presidente da AELO, Caio Portugal,

também vice-presidente de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente do Secovi-SP,
relembra que, com o falecimento do
professor Vicente C. Amadei, em dezembro
de 2020, as duas entidades e a Universidade
Secovi teriam de chegar a alguém de talento
e de capacidade para levar adiante a missão
do Curso neste ano. Mas um nome logo
surgiu, de modo unânime: “Participei da
escolha de Mariangela para dar sequência ao
Curso criado pelo saudoso Dr. Vicente C.
Amadei e por ele desenvolvido por 30 anos.
Mariangela não só cumpriu a missão, como
revigorou o Curso, com sua capacidade de
liderança e coordenação, conquistando total
aprovação dos alunos. Esperamos continuar
contando com sua inestimável colaboração

em 2022.”
Por sua vez, a própria Mariangela Machado

agradece ao presidente Caio e aos demais
dirigentes das entidades pelo apoio e explica
que foi gratificante conduzir os seis módulos
do Curso 2021, com 44 aulas online, sob a
participação de mais de 30 docentes. “O
sucesso se deve a um trabalho em equipe,
sem o qual não teríamos chegado a esse
resultado”, diz Mariangela. 
A última página da edição anterior do

“AELO Informa”, em homenagem à memória
de Amadei, havia destacado o título “A
missão de ensinar e de defender causas
justas”, com a foto de uma aula de
Mariangela no Curso de 2019, em que o
professor está junto aos alunos. 
Para a atual edição do jornal da AELO, foi

escolhida uma foto que também tem tudo a
ver com Mariangela: o repórter fotográfico
Calão Jorge registrou, em reunião do Comitê
de Desenvolvimento Urbano (CDU), em 9 de
setembro de 2019, esta alegre mesa
integrada apenas por mulheres. Da esquerda
para a direita, a Dra. Cibele Riva Rimel, tendo

ao lado a professora Mariangela Iamondi
Machado e Ceci Soares Krähenbühl Piccina,
diretora da Consurb e membro do Conselho
Fiscal da AELO. Na extrema direita, estão
duas advogadas especialistas em
loteamentos: Rosangela Favarin, que fez
várias palestras no CDU, e Maria Emília
Zanetti. 
Ruth Carmona Cesar Portugal e  ngela

Paiva, cujos perfis são publicados nas duas
próximas páginas deste jornal, também
fazem parte da aguerrida ala feminina das
entidades imobiliárias. Na edição anterior,
o “AELO Informa” já havia homenageado a
Dra. Cibele, que presidiu o Graprohab, e a
própria Mariangela, publicando seus perfis.
Ruth e  ngela têm levado adiante

importantes tarefas em benefício dos
loteadores. Em 6 de outubro, juntamente
com Elias Zitune, diretor de Assuntos
Regionais da AELO, as duas tiveram
produtiva reunião com a Regional da
Sabesp, em São José dos Campos. Em 12 de
novembro, Ruth Portugal e o diretor de
Relações Institucionais da AELO, Jorgito
Donadelli, estiveram em outra missão no
Interior, com a Regional da Sabesp de
Franca.

O SUCESSO DO CURSO 
DE LOTEAMENTOS



Ruth Carmona Cesar Portugal, arquiteta pela
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da
Universidade Mackenzie, e com ampliação em
Engenharia Civil pela FEESP, sócia diretora da
empresa GP Desenvolvimento Urbano, membro
do Conselho Fiscal da AELO e coordenadora do
grupo de trabalho do CDU para o relacionamento
com concessionárias de energia elétrica e de
saneamento básico, Ruth representa o poder e a
capacidade da mulher na atividade de
parcelamento do solo. Nesta foto de 12 de
novembro, Ruth Portugal está em plena missão,
em Franca-SP, com o diretor Jorgito Donadelli
(AELO) e com representantes da Regional da
Sabesp.
Filha do Dr. Geraldo Portugal, um dos pioneiros

da AELO, e irmã do presidente Caio Portugal, Ruth
Portugal ama a natureza.
Este é seu perfil.

1 – Qual foi o maior desafio que você
enfrentou/enfrenta em sua carreira?
Desde a época de faculdade, cursando Arquitetura
e Urbanismo no Mackenzie, sempre busquei
trabalhar nas áreas às quais a arquitetura e a
engenharia civil poderiam me levar. Isto é, em
projetos, aprovações, licenciamentos, execuções,
métodos de construção, planejamento,
infraestrutura, além de Planos Diretores Municipais.
Esses eram, diariamente, os meus desafios, assim
como tem sido na atualidade, na nossa empresa.
2 – Um filme ou série de TV que mais marcou
sua vida?
Gosto de ficção científica, como Blade Runner: O
Caçador de Andróides e Star Wars Episódio V: O
Império Contra-Ataca e Star Wars. Dos filmes mais
recentes, indico Avatar, por toda a sua construção
cenográfica.
3 – Um livro inesquecível e a lição aprendida.
Adoro suspense, romances e biografias. Lutas de
pessoas, transformações, pensamentos e inovações.
Minha paixão por leitura se fortaleceu aos 9 anos,
quando descobri as obras de Agatha Christie. 
4 – Música marcante.
As músicas transparecem nossos sentimentos e
emoções. Cito músicas dos anos 1980 que me
marcam diretamente ainda hoje, as de Cazuza,
Legião Urbana, Ultraje a Rigor, Milton Nascimento e
Djavan. A música La vie en rose, na voz de
Madeleine Peyroux, me remete à primeira vez que
levei minha filha mais velha, Pietra, a Paris (minha
filha mais nova é Francesca, de 9 anos). Minha mãe,
a artista plástica Célia Carmona Cesar Portugal,
falecida em 2012, foi com a gente.
5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.
Completando a resposta anterior: a banda de
origem britânica Sade.
6 – Cite alguém que seja considerado um líder
para você.
Busco pensar sobre a nossa origem e criação,

independente de religião. No dia a dia, há o criador
que existe dentro de cada empreendedor
imobiliário, que luta com as suas iniciativas de
proporcionar a realização do sonho da casa própria.
Para favorecer isso, sabemos das nossas
dificuldades.
7 – Atualmente, qual é o seu hobby?
Meu hobby são trabalhos voluntários de
transformação. O último foi entregue com a
execução do Espaço Vertentes, dentro do Bolsão
residencial da Fazendinha, no município de
Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.
Revitalizamos o bairro, conseguimos mais
segurança, saneamento básico, iluminação, espaço
de lazer para crianças, num trabalho em equipe.
8 – Torce para algum time?
No futebol, torço para o Corinthians. Meu avô
materno, Isaac Carmona, foi diretor do clube no
final da década de 1960. Mas meus esportes
preferidos são handebol, basquete e equitação.
9 – Um destino no Brasil para recomendar aos
amigos.
Associação Peixe Boi, em Porto de Pedras, Alagoas.
E, mais perto de São Paulo, a praia de Calhetas, em
São Sebastião.
10 – Sua maior conquista profissional.
Uma conquista recente, o sucesso de vendas da GP
no Gran Ville São Venâncio, em Itupeva, a 74
quilômetros de São Paulo. Esse projeto contempla
modelagem, tecnologias para monitoramento,
sistema fotovoltaico, além de todo o conceito
empregado. É algo diferente dos demais
empreendimentos e tem inspirado os novos
projetos.
11 – Algo do que se orgulha.
Orgulho-me das minhas filhas, Pietra e Francesca.
Já estão trilhando os seus caminhos com as suas
diferenças de personalidade. Também me orgulho
da minha equipe de colaboradores na GP. O
melhor construtor de sonhos é aquele que sabe
que não constrói sozinho. Devemos sempre
lembrar que o conhecimento é para doar e não
exigir.
12 – Personalidade(s) que admira, no setor em
que atua.

No setor imobiliário, tivemos e temos vários: Elie
Horn, Maurício Scopel, Ciro Scopel, Romeu Chap
Chap, Claudio Bernardes, Lair Krähenbühl e os
saudosos Vicente C. Amadei e Luiz Carlos Pereira
de Almeida. E cito, com orgulho, três mulheres
operantes, exemplos para o nosso setor: Ceci
Soares Krähenbühl Piccina, Mariangela Iamondi
Machado e Cibele Riva Rumel.

13 – Personalidade(s) que admira, no mundo
dos negócios.
Por uma visão inovadora do mundo dos negócios
e do trabalho institucional, cito meu irmão, Caio
Portugal. Por uma visão mais clássica, meu pai,
Geraldo Portugal.
14 – O que ninguém imagina a seu respeito.
Sou amante da beleza pura da natureza. Meus
olhos buscam o espetáculo de todo dia, o nascer e
o pôr do sol, seja surfando, seja buscando trilhas
com picos à vista, ou em pequenos detalhes do dia
a dia. Gosto de navegar pelo lindo Litoral Norte
paulista.
15 – Habilidade que deseja desenvolver no
futuro.
Gostaria de me aprofundar no paisagismo
especializado para loteamentos.
16 – Qual a sua melhor qualidade.
Saber escutar as críticas e transformá-las em
soluções. Além de ser inquieta e muito
observadora.
17 – Uma frase que o inspira.
Adoro Fernando Pessoa:
Tenho em mim todos os sonhos do mundo (…)
18 – Qual conselho daria a VOCÊ se fosse mais
jovem?
A mensagem que traz Fernando Pessoa:
O meu passado é tudo quanto não consegui ser.
Nem as sensações de momentos idos me são
saudosas: o que se sente exige o momento;
passado este, há um virar de página e a história
continua, mas não o texto.
Nunca desista. E viva o momento. Cada dia. Um
dia.
19 – Do quê você mais gosta na AELO?
Destaco o fato de a AELO representar o
empreendedor de loteamento, que tem extrema
importância no desenvolvimento das cidades e no
futuro das pessoas. O profissionalismo e a
estrutura funcional atraem novos associados e
trazem resultados transformadores. Orgulho-me
de fazer parte dessa família que quer fazer a
diferença. Não espera. Faz.
20 – Uma reflexão própria, que tem guiado sua
vida.
As críticas me fortalecem. Coloco-me sempre no
lugar do adversário. Minhas possibilidades são
infinitas. Meu apelo é sempre buscar
aperfeiçoamento na arte de projetar e executar de
forma a realizar a necessidade do próximo.
Persistência com teor de beleza. Faça seu melhor
todo dia.
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RUTH PORTUGAL: PAIXÃO PELA NATUREZA



Angela Aparecida Lemes de Paiva Fernandes,
diretora da empresa Urbavale, de São José dos
Campos, é membro do Conselho Consultivo da
AELO, e representante da nossa entidade e do
Secovi-SP na região do Vale do Paraíba.
Diante do seu excelente trabalho de

empreendedora, dirigente e cidadã,  ngela
Paiva é homenageada pelo “AELO Informa”,
com a publicação do seu perfil. Trata-se de
uma competente força feminina a serviço da
AELO e dos empreendedores de parcelamento
do solo.
Angela Paiva destacou-se, em São José, ao

criar um grupo de trabalho de
empreendedores de loteamentos de
municípios da região, como Taubaté, Jacareí,
Caçapava, Guaratinguetá e Cruzeiro. E jamais
abriu mão do direito de participar dos debates
sobre o futuro de sua cidade natal, São José,
onde é empreendedora numa empresa familiar,
a Urbavale. 
Em dezembro de 2011,  ngela organizou o 1.º

Encontro Regional do Vale do Paraíba e Litoral
Norte, que atraiu mais de cem empresários e
dirigentes, entre os quais o presidente da AELO,
Caio Portugal, e representantes do poder
público, em São José. O diretor Regional do
Secovi-SP, Frederico Marcos César, hoje vice-
presidente do Interior da entidade, apoiou ao
evento, que teve nova edição em 2013.

Esta foto de novembro deste ano mostra
Angela Paiva em ação, ao lado de Elias Zitune,
diretor de Assuntos Regionais da AELO,
orientando empreendedores de loteamentos
sobre as recentes conquistas da missão da
AELO junto à Regional da Sabesp no Vale do
Paraíba.

Aqui estão as respostas de  ngela Paiva às
perguntas do “AELO Informa”.

1 – Qual foi o maior desafio que você
enfrentou/enfrenta em sua carreira?
Ser mulher e conciliar ser esposa, família, e
atuar num universo profissional e social em
que persiste um pensamento muito
masculino. É necessário um esforço redobrado
para se conquistar espaço e mostrar que não
se trata de passatempo ou lazer, e sim que
estamos ali por um ideal. Somos pragmáticas,
qualificadas, temos experiência, muita
sensibilidade e sabemos o que estamos
fazendo. Não tenho nenhum problema com
isso. Sei trabalhar bem essa questão, mas,
diante da pergunta, respondo: esse é o maior
desafio. Creio que não é só para mim, mas
para a mulher, seja qual for a sua área, como
empreendedora, profissional liberal, ou na
vida pública. Ocupar uma posição de
destaque e liderança, e ser reconhecida ainda

são desafios que envolvem a quebra de
muitos tabus. Embora tenham ocorrido
avanços, ainda estamos muito distantes da
igualdade de gênero. Considero oportuna
essa reflexão, pois hoje, 19 de novembro, dia
em que escrevo as respostas ao questionário
da AELO, nós comemoramos o Dia Mundial do
Empreendedorismo Feminino.
2 – Um filme ou série de TV que mais
marcou sua vida? E por qual motivo?
“Martinho Lutero”. Ter um posicionamento
comprometido com a verdade pode nos
trazer lutas e dificuldades, mas, em
contrapartida, para a nossa consciência, nos
traz uma paz que nos permite ter uma vida
tranquila, independentemente das
circunstâncias.
3 – Um livro inesquecível e a lição
aprendida.
A Bíblia. Um manual de equilíbrio para a vida.
4 – Música marcante.
“Ousado Amor”, Isaías Saad.
5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.
Isaías Saad, Ministério Zoe, Kemuel, Alda
Célia, Gabriela Rocha, Fernandinho.
6 – Cite alguém que seja considerado um
líder para você.
Nelson Mandela.
7 – Atualmente, qual é o seu hobby?
Doma Racional ou Dócil de cavalo.
8 – Torce para algum time de futebol?
Sim, torço pelo Palmeiras.
9 – Um destino no Brasil para recomendar
aos amigos.
Existem muitos lugares, mas indicaria Ubatuba
e Serra da Mantiqueira, ambos perto do Vale
do Paraíba.
10 – Sua maior conquista profissional.
O dia em que eu disse para o meu saudoso

pai, Juarez Paiva, que ele
havia me ensinado tudo o
que era necessário para saber
e nunca me faltar nada. Ele foi
um grande homem.
11 – Algo do que se
orgulha.
Da minha família e da nossa
união.
12 – Personalidade(s) que
admira, no setor em que
atua.
O saudoso Dr. Vicente C.
Amadei, pela contribuição de
uma vida toda em prol da
causa do parcelamento do
solo e do desenvolvimento
urbano.
13 – Personalidade(s) que
admira, no mundo dos
negócios.

Bill Gates.
14 – O que ninguém imagina a seu
respeito.
Nem imagino.
15 – Algo positivo da cidade de São Paulo.
E algo negativo.
Admiro São Paulo por ser um grande
complexo de comércio, serviços e negócios,
num só local. Entretanto, essa característica
leva a um ponto negativo, os grandes
congestionamentos que se formam
diariamente.
16 – Qual a sua melhor qualidade?
Ser solidária.
17 – Uma frase que a inspira.
“Aprendi que coragem não é a ausência de
medo, mas o triunfo sobre ele. O homem
corajoso não é aquele que não sente medo,
mas o que conquista esse medo”. (Da
autobiografia de Nelson Mandela “O longo
caminho para a liberdade”, 1994).
18 – Qual conselho daria a VOCÊ se fosse
mais jovem?
Foque nas coisas que de fato importam na
vida.
19 – Do quê você mais gosta na AELO?
O meu sentimento pela AELO é o de fazer
parte de uma grande família, em que há
respeito mútuo, confiança, admiração, e o
senso de cuidado e proteção por parte de
todos, pela causa que defendemos.
20 – Uma reflexão própria, que tem guiado
sua vida.
A vida é uma construção, ninguém nasce
grande, ainda que se receba uma grande
herança. Para aproveitar o melhor dessa vida,
é necessário construir esse caminho e passar
pelas próprias experiências, porque o fim
dessa construção é uma vida madura e
equilibrada.
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ANGELA PAIVA, FORTALECENDO O VALE



A AELO, o setor imobiliário e o meio
jurídico perderam, em 2021, um grande
colaborador: o notável cidadão e brilhante
advogado Carlos Eduardo de Castro Souza
faleceu de consequências de covid-19, em
14 de julho, aos 76 anos, em São Paulo. Era
membro do Conselho Jurídico da AELO
desde a criação, em 2008. O presidente da
AELO, Caio Portugal, os demais diretores e
os integrantes dos Conselhos Consultivo,
Fiscal e Jurídico lamentaram a partida do
advogado que valorizou cada missão
assumida.
“Nossa eterna gratidão ao Dr. Carlos

Eduardo”, afirmou Caio. “Seu magnífico
trabalho para a AELO e para o setor
imobiliário em geral contribuiu de modo
decisivo à missão de defesa da segurança
jurídica dos empreendedores de
parcelamento do solo no País. Uma
respeitada voz, que vai fazer falta. Que
Deus conforte a família Castro Souza.” Ciro
Scopel, presidente do Conselho Consultivo,
disse: “Uma ótima pessoa, muito agradável,

e excelente advogado, que nos ajudou
bastante na AELO.”
O vice-presidente da AELO, Luis Paulo

Germanos, coordenador do Conselho
Jurídico da entidade, assim definiu o
amigo: “O Dr. Carlos Eduardo nos deixou
prematuramente. Era um profissional
arguto, denso, meticuloso, culto e de
valores éticos e morais exemplares e

irrenunciáveis. Suas sólidas bases em
Direito Civil tornavam fácil a sua
abordagem e atuação sobre as entrelinhas
jurídicas do parcelamento do solo urbano.
Um espirituoso contador de ‘causos’,
prendia naturalmente a atenção daqueles
que o rodeavam. Um traço digno dos
verdadeiros mestres. E, graças à sua
invejável memória, os detalhes de suas
histórias as faziam imperdíveis. Pessoa
afável, sensível, fidalga, carinhosa e
discreta. Era um bom cristão e tinha na
família o seu porto seguro e a sua maior
referência. Trazia alegria e temperança às
reuniões do Conselho Jurídico. De opiniões
ponderadas, sempre apaziguava o calor das
discussões. Não lhe faltava sabedoria.
Obrigado, amigo. Foi um privilégio ter você
ao nosso lado. O seu legado sempre ficará
entre nós. E a saudade, também.”
Entrevista de Carlos Eduardo de Castro

Souza ao “AELO Online” n.º 822, de
novembro de 2020, está no site
www.aelo.com.br.
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CARLOS EDUARDO DE CASTRO SOUZA (1944-2021)

ANUNCIE NO “AELO INFORMA”
Você quer expor a marca de sua 

empresa neste jornal sobre loteamentos de
alcance nacional? Faça como os anunciantes
desta edição: garanta espaço no próximo 

“AELO Informa”.
Contato: Alessandra Martin –
alessandra@agenciam.com.br

(11) 99630-6020
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Como é viver num país em que o calor
do verão chega a 45 graus de dia e a 35 à
noite? No Oriente Médio, de desertos,
viver é um desafio que requer estratégias.
O pequeno e rico Qatar (ou Catar) fica
nessa região e passou a ser mais
conhecido após sua escolha para ser sede
da Copa do Mundo de 2022. Uma Copa de
características inéditas, a começar pela
época da disputa: em vez de meados do

ano, de verão no Hemisfério Norte, será de
21 de novembro a 18 de dezembro,
quando o calor fica menos intenso. A Fifa
concordou com a mudança, que mexe com
o calendário de futebol dos demais países.
É a primeira Copa num país árabe. Serão
32 seleções. A ampliação para 48 vai valer
só a partir da Copa de 2026, nos Estados
Unidos e no Canadá.
O jornalista Luiz Carlos Ramos, do “AELO

Informa”, que na edição n.º 113 escreveu
sobre Barcelona e Madri, na Espanha,
visitou o Qatar em 2018 e relata, nestas
três páginas, detalhes da menor sede dos
92 anos de história do Mundial. A capital,
Doha, de modernos edifícios e lindas
casas, é surpreendente. Mas, sem
aparelhos de ar condicionado, ninguém
vive. Aparelhos que não faltarão aos
estádios da Copa.
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NO QATAR, PAÍS DA COPA, VIDA A 45 GRAUS
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O que esperar de um país do
tamanho da metade de Sergipe,
com população equivalente à do
município de Belo Horizonte? A
resposta: no caso do Qatar, tudo!
Ou qualquer coisa. Com 11.586
quilômetros quadrados, onde
vivem cerca de 2,8 milhões de
pessoas e uma infinidade de
camelos, o Qatar tem uma das
maiores rendas per capita do
mundo, resultado da exportação
de petróleo e gás. Tornou-se
centro financeiro internacional e
potência na construção civil.
Entre prédios magníficos, há
condomínios fechados com
residências de arquitetura árabe
(fotos).  
Uma vez que o dinheiro

compra tudo, o Qatar e seu
monarca, o emir Tamim bin
Hamad Al Thani, de 40 anos, não
veem limites. E foram às compras
também no futebol.
Conquistaram a sede da Copa
2022 em suspeita votação na
Fifa, compraram o clube francês
Paris Saint Germain e o
reforçaram com Neymar e Messi.
Para o Mundial, o Qatar montou
uma seleção competitiva e
ganhou a Copa da Ásia de 2019. 
O gigantesco Aeroporto

Internacional Hamad, em Doha,
recebe os visitantes de modo
cordial e organizado. No saguão
central, painéis móveis exibem
imagens dos oito estádios
praticamente prontos para a
Copa (fotos no rodapé).

NA FUTURISTA DOHA, LOTEAMENTOS ÁRABES



EDIÇÃO 116 - DEZEMBRO DE 2021   WWW.AELO.COM.BRINFORMA

O Qatar não é só Copa do Mundo de 2022.
Mas faz do grande evento esportivo um modo
de aprimorar ainda mais seus recursos para o
turismo e ser conhecido de modo positivo nos
demais países, superando as sequelas da
pandemia de coronavírus. Para atingir a meta,
tornou-se um enorme canteiro de obras
cercado pelo mar. Sim: o Qatar, pequena
península oval, unida à costa leste da Arábia
Saudita, é rodeado pelas águas do Golfo
Pérsico. Obras, obras e obras. O calçadão
Corniche, na linda orla da Doha, foi reformado
(foto), enquanto se constroem novos hotéis, e
são concluídos os oito estádios previstos para
a Copa. As três primeiras linhas de metrô
ficaram prontas: Gold, Green e Red. Nas
imediações da capital, o Qatar ergue uma nova
cidade, Lusail, de shoppings, hotéis, escritórios
e novos loteamentos, em torno do icônico
estádio para 80 mil espectadores, local da
abertura e da final.
A distância entre um estádio e qualquer

outro não ultrapassa 50 quilômetros, nada a
ver com os imensos países de três das Copas
anteriores: Brasil (2014), Rússia (2018) e
Estados Unidos (1994). Os estádios para 2022
são estes: Al-Bayt, Al-Rayyan, Al-Janoud, Ras
Abu Aboud, Al-Thumama, Ahmad Bin Ali,
Lusail e Khalifa. Dois deles receberam o
Mundial de Clubes de 2019 e 2020. Flamengo
e Palmeiras fracassaram.
O que fazer com os oito estádios após o

Mundial? Só quatro serão mantidos, casos do
Lusail e do Khalifa, na região de Doha. Os
demais estão condenados à demolição:
ociosos, inúteis, e de conservação muito cara.
Os idiomas oficiais são o árabe e o inglês.

Dos cerca de 2,8 milhões de habitantes do
Qatar, só 330 mil são qataris, naturais do país,
geralmente empresários, executivos e
funcionários do governo. Os demais são
migrantes empregados na construção civil,
hotéis, restaurantes, lojas e serviços. A
maioria dos estrangeiros é da Índia. E, pela
ordem, Bangladesh, Nepal, Egito, Filipinas, Sri
Lanka e Sudão. Brasileiros? Há quase dez,
incluindo os donos de um restaurante de

feijoada.
A religião oficial do Qatar é a islâmica,

seguida por 67,7% da população. Há 1.848
mesquitas. Os cristãos são 14%. Pelas leis de
Maomé, bebidas alcoólicas são proibidas,
mas alguns hotéis e restaurantes têm licença
especial para servi-las. Sorte da Fifa, em cuja
lista de patrocinadores há uma cerveja.
Moeda nacional: rial do Qatar. Cada rial
equivale e 1,50 real brasileiro.

O xeque Tamim bin Hamad Al Thani, de 40
anos, emir do Qatar desde 2013, sucessor do
pai, Hamad Bin Khalifa Al Thani, é o mais
jovem líder nas nações árabes. Na monarquia
do país, ele tem poderes absolutos. Organizar
a Copa 2022 é verdadeira obsessão do emir,
que enfrenta contra graves problemas
políticos: os vizinhos Arábia Saudita,
Emirados Árabes Unidos e Bahrein estão
rompidos com o Qatar, acusando-o de
financiar grupos terroristas, entre os quais o
Estado Islâmico, e ser ligado ao Irã, inimigo
dos Estados Unidos. A crise poderá afetar
turistas que, no Mundial, quiserem passear
até Dubai, nos Emirados.
A Arábia Saudita não faz por menos, tendo

proibido os aviões da Qatar Airways de
sobrevoar seu imenso território. Com isso, o
voo de São Paulo a Doha, que seria de 12
horas, chega a 16, pois o avião é obrigado a

passar sobre a Síria, o Iraque e o Kuwait, até
entrar no Golfo Pérsico. E mais: o governo
saudita ameaça construir um canal na
fronteira seca com o Qatar, transformando
seu vizinho numa ilha.
Tamim, que acompanha as obras para o

Mundial, está casado pela terceira vez, agora
com Noora Al Dosari, mãe de seu nono filho.
Vaidoso e autoritário, o emir impõe a
exibição de sua foto em todo o país – balcões
do aeroporto, fachadas de edifícios, traseiras
de automóveis e locais públicos. Ele esteve na
Assembleia Geral da ONU, em 21 de
setembro, e fez um discurso. Em 17 de
novembro, recebeu o presidente Jair
Bolsonaro, que visitou o Catar. O jornalista
Luiz Carlos Ramos, antes de voltar ao Brasil,
quis ser fotografado diante da imagem do
monarca, no saguão do Sapphire Plaza Hotel
(foto). Uma possível prova de prestígio...
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A Riviera de São Lourenço faz a
alegria das crianças, na temporada
de verão de 2021/2022 (foto). Este
cenário da praia, que muita gente
não poderia imaginar há 40 anos,
época em que a Sobloco iniciou a
implantação do projeto urbanístico
inovador numa então deserta área
de Bertioga, no Litoral Norte do
Estado de São Paulo, representa a
alegria também de adultos de todas
as cidades. E faz a alegria também
dos investidores: as casas e os
apartamentos da Riviera, que
comportam mais de 60 mil pessoas,
num equilíbrio entre o céu, o azul
do mar e o verde da Mata Atlântica,
têm hoje um dos metros quadrados
mais valorizados do Brasil.
O arrojado projeto foi concebido

em 1979 pelos arquitetos Oswaldo
Corrêa Gonçalves e Benno
Perelmutter. Mas as empresas
proprietárias da imensa área, Praias
Paulistas e Fazenda Acaraú, ainda
precisavam de uma parceira,
empresa urbanística de
credibilidade capaz de implantar os
planos. E o destino apontou a
Sobloco, construtora liderada pelo
engenheiro Luiz Carlos Pereira de
Almeida (1926-2020). O restante da
história, todos conhecem: a Riviera
tornou-se realidade, ganhou
prêmios internacionais e é
referência no País. 
A AELO rende homenagem à sua

associada Sobloco e à memória do
incrível Dr. Luiz Carlos, na certeza
de que inúmeras outras empresas
de desenvolvimento têm a mesma
filosofia de fé e dinamismo,
ajudando o Brasil a aprimorar suas
cidades.

RIVIERA,
QUALIDADE
E ALEGRIA
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