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AELO

36 ANOS DE EVOLUÇÃO

Caio Portugal reeleito presidente; Elias Zitune é o vice

A AELO, fundada em 24 de
fevereiro de 1981, em São Paulo,
por empreendedores idealistas,
acaba de completar 36 anos,
época em que comemora sua
constante expansão. Está agora

com associados em 12 Estados,
ressaltando a união do setor de
parcelamento do solo. O CDU,
Comitê de Desenvolvimento
Urbano, integrado pela AELO,
Secovi-SP e SindusCon-SP,

bateu recorde de participantes em
sua primeira reunião de 2017
(foto) e vem reforçando a
esperança na luta pela solução de
antigos e novos problemas.
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EDITORIAL

A AELO e o Secovi-SP são parceiros
constantes desde que a nossa associação
foi fundada, 36 anos atrás. As duas
entidades, atualmente presididas por Caio
Portugal (AELO) e Flavio Amary (Secovi-
SP), mantêm erguida a bandeira do
desenvolvimento do setor imobiliário e, em
especial, do parcelamento do solo,
buscando o benefício por melhores cidades,
pela qualidade de vida dos cidadãos de
todas as classes sociais, por um Brasil forte
e digno.

A partir dessa filosofia, que leva os
empreendedores imobiliários a não abrir
mão de participar democraticamente do
panorama do País, o Secovi-SP – com
apoio da AELO – divulgou em 1.º de
fevereiro um manifesto sob o título “Vamos
construir 2017 – Esta é, hoje, a principal
tarefa da sociedade civil”. 

As mudanças grandes positivas ocorridas no
Brasil em 2016 já significaram avanço, mas a
crise política, econômica e moral persiste,
levando-nos a idealizar o manifesto, que, por
sua contundência e pela expressiva
repercussão, merece ser reproduzido neste
editorial de abertura da edição do jornal
“AELO Informa” dos nossos 36 anos. 

Este é o texto integral:

Sabemos que limitar os gastos públicos,
combater a corrupção, realizar as reformas
trabalhista e previdenciária são providências
fundamentais.

Também concordamos que é necessário
destravar a produção e o investimento para
gerar empregos.

E que, para isso, precisamos garantir
segurança jurídica, eliminar burocracia.

Reduzir juros, ofertar crédito, reativar
consumo.

Confiar. Crescer.
Mas como fazer isso acontecer?
Como ajudar os governos federal,

estadual e municipal a produzir os avanços
necessários?

Chegou a hora de a sociedade civil definir
uma pauta comum para trabalhar pelo bem
comum.

Sair da gramática para a prática.
Sugerir melhorias às propostas já feitas.

Elaborar outras.
É com voz ativa que vamos enfrentar e

superar a crise econômica.
Temos de agir, e logo.
A questão não é mais o que o Brasil pode

fazer por nós.
Mas, sim, o que nós podemos – e

devemos – fazer pelo Brasil.

Vamos construir 2017!



Caio Carmona Cesar Portugal foi reeleito
presidente da AELO para o biênio
2017/2019, em 16 de março. A chapa
única, Desenvolvimento Urbano Brasil,
tendo como vice-presidente Elias
Resnichenco Zitune, recebeu no pleito o
apoio expressivo dos associados. Na
página 2, a lista de diretores e
conselheiros.

Caio (na foto, no CDU), bacharel em
Direito pela PUC-SP e administrador de
empresas pela FGV-SP, é também vice-
presidente de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente do Secovi-SP. É diretor da
empresa GP Desenvolvimento Urbano.

Oficializado o resultado da eleição, Caio
fez um balanço dos dois últimos anos,
cuja essência está nas páginas 8 e 9.

O jvem Elias Resnichenco Zitune, eleito
vice-presidente da AELO, é bacharel em
Direito pela Universidade Mackenzie e pós-
graduado em Negócios Imobiliários pela
Fundação Instituto de Administração. Elias
(à esquerda na foto com Caio) participou da
Diretoria da AELO nas três gestões

anteriores. Ele atua há 12 anos na Zitune
Empreendimentos Imobiliários. É da quarta
geração de uma família de loteadores. Seu
pai, Jaques Zitune, exerceu vários cargos
na AELO desde a fundação e hoje é
suplente do Conselho Fiscal.

As eleições de 16 de março na AELO

foram coordenadas pela Comissão Eleitoral:
advogados Luís Paulo Germanos, Carlos
Eduardo de Castro Souza, Renata Mathias
de Castro Neves e Zildete Medeiros, do
Conselho Jurídico, e Ceci Soares
Krähenbühl Piccina, do Conselho Fiscal
(foto).
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Caio Portugal reeleito presidente

O vice: Elias, 
um jovem, uma tradição

ELEIÇÃO



A AELO completou 36 anos em 24 de
fevereiro, ocasião em que teve motivos
para festejar, a começar pelo constante
crescimento do quadro associativo, fruto
de sua credibilidade e do desejo dos
empreendedores de somar forças. Em
2016, a entidade, criada em São Paulo
em 1981, ganhou 18 novos associados.
Chegaram no início de 2017 mais três
membros à associação (SetCorp e
Captalys, de São Paulo, e Casa & Terra,
do município de Posse, Goiás) e agora
somos empresas de 12 Estados de todas
as regiões do Brasil.

Os reflexos do crescimento surgem no
concorrido Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU), nas consultas ao
Conselho Jurídico e nos convites para a
participação de eventos nacionais. Esta
edição do “AELO Informa” demonstra os
sinais da diversificação, como as páginas
6 e 7, que focalizam temas em torno de
dois Estados – Goiás e Minas Gerais

A AELO, consolidada em todas as
regiões do Interior paulista, chega a
Minas Gerais, Pará, Rondônia,Tocantins,
Rio Grande do Norte, Ceará,
Pernambuco, Bahia, Goiás, Mato Grosso
do Sul e Paraná. Os 12 Estados da AELO
correspondem a uma área maior que a
metade do território do Brasil. 

Por ocasião do seu 36.º aniversário, a
AELO deseja expressar um agradecimento
especial aos seis advogados do Conselho
Jurídico, que analisam consultas da
Diretoria e dos associados quanto à
legislação do parcelamento do solo. 

Esse conselho já havia sido
homenageado com um almoço, pelo
presidente Caio Portugal, que havia
chegado de mais uma missão em Brasília;
pelo então diretor Elias Zitune, agora vice-
presidente, e pelo presidente do Conselho
Consultivo, Ciro Scopel, em 9 de dezembro.

Criado em 2008, na gestão do presidente
Luiz Eduardo de Oliveira Camargo, o
conselho é integrado pelos doutores Luís
Paulo Germanos (coordenador), Carlos
Eduardo de Castro Souza, Renata Mathias
de Castro Neves, Zildete Medeiros,
Luciana Lopes Azevedo e Kelly Durazzo
Nadeu.

Na foto do almoço, da esquerda para a
direita: Elias Zitune, Caio Portugal, Ciro
Scopel, o jornalista Luiz Carlos Ramos,
Renata Mathias de Castro Neves, Zildete
Medeiros e Luís Paulo Germanos.
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REPORTAGEM
AELO, 36 anos, 
evoluindo 
sempre

Conselho Jurídico faz sua parte





Fernando Pinho da Costa (foto),
presidente da Associação dos
Desenvolvedores Urbanos do Estado de
Goiás (ADU-GO) e diretor da empresa
Tropical Urbanismo e Incorporação, membro
da AELO, escreveu este artigo a pedido do
“AELO Informa” em que analisa um episódio
goiano de alcance nacional, focalizado em
reuniões do Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU) em São Paulo:

O Código Civil, no artigo 538, considera
como doação o contrato em que uma
pessoa, por liberalidade, transfere do seu
patrimônio bens ou vantagens para o de
outra. Mas não é bem assim que muitas
cidades brasileiras estão aplicando esse
conceito. O teor espontâneo que caracteriza
o ato tem sido constantemente
negligenciado em dispositivos legais, a
exemplo dos que tratam do controverso
banco de lotes. Tais leis municipais
determinam, como condição para aprovação
de projetos de loteamentos, a doação de
uma porcentagem de terrenos ao município.
A doação, neste caso, é compulsória. Isto é,
suprime a voluntariedade e impõe ao
empreendedor uma condição equivalente à
expropriação ou ainda a uma
desapropriação disfarçada. 

O tema é polêmico e tem sido alvo de
disputas judiciais. O caso mais recente
ocorreu em Goiás. Em outubro de 2016, a
Corte Especial do Tribunal de Justiça do
Estado (TJ-GO) julgou procedente ação

proposta pela Federação do Comércio de
Goiás (Fecomércio-GO) para declarar
inconstitucional a lei municipal que criava
banco de lotes em Senador Canedo,
município da região metropolitana de
Goiânia. A Lei n.º 1.822/2014 forçava o
empreendedor a doar 10% do loteamento,
em fase de aprovação de projeto, ao
programa habitacional da cidade. Contudo,
o Tribunal entendeu que a colocação desta
obrigatoriedade configurou
inconstitucionalidade formal, vez que
legislar sobre o planejamento da ordenação
territorial e do solo urbano é de competência

do município, mas não lhe é permitido impor
condições, como a transferência de lotes
para fins sociais ou habitacionais. A Corte
considerou ainda que criar banco de lotes,
tirando do particular para doar a um
programa habitacional, configura confisco
enviesado, ou seja, uma invasão à
propriedade privada. 

Deste modo, a exigência adotada pelo
município goiano de Senador Canedo afronta
os princípios da capacidade contributiva, da
igualdade e da proporcionalidade tributárias,
sob o pretexto de atender a um programa,
sem qualquer critério objetivo. A decisão da
Justiça se restringe ao mencionado
município, mas serve de exemplo para todo o
País. Isso porque abre mais um precedente
favorável aos empreendedores. Mas não é
só isso. É responsável por ampliar a
discussão sobre o tema nas entidades
envolvidas com o mercado imobiliário, algo
extremamente positivo, vez que não dá mais
para adiar a busca por uma solução definitiva
para esse impasse. Uma proposta viável é
que os próprios incorporadores
disponibilizem uma porcentagem de lotes ao
interesse social, cuja oferta seja feita
diretamente ao mercado, sem repassá-la ao
município. Ou seja, a empresa constrói e
vende para a população de baixa renda,
mediante ao acesso facilitado a linhas de
financiamento com juros menores. Mas há
um longo caminho até que se faça valer essa
ou outra sugestão. Então, mãos à obra! A
união faz a força. 
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Em Goiás: doação ou expropriação

Anuncie neste jornal

OPINIÃO

Temos espaço para seu anúncio, seja qual for o tamanho. 

Vamos anunciar na próxima edição? 

Contatos:
Agência MRichards Criatividade, Inteligência e Marketing,
telefone (11) 4616-1394 ou contato@mrichards.com.br ou

alessandra@mrichards.com.br
AELO, telefone (11) 3289-1788 ou secretaria@aelo.com.br
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Um dos mais novos associados da AELO é
uma entidade com atuação numa área de 66
municípios de grande desenvolvimento de
Minas Gerais. Trata-se da AELO TAP,
instituição fundada há um ano, com sede em
Uberlândia, sob a presidência de José
Eduardo Ferreira (foto), que tem participado
das reuniões do Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU). AELO TAP é a sigla da
Associação das Empresas de Loteamento e
Desenvolvimento Urbano do Triângulo Mineiro
e Alto Paranaíba, instituição ligada ao Secovi
daquela região de Minas. A adesão dessa
entidade à AELO foi resultado de contatos
entre os presidentes Caio Portugal e José
Eduardo, levando em conta a possibilidade de
um saudável intercâmbio e da união de forças
para reivindicações junto ao poder público.

Entre outros municípios dessa região, que
faz divisa com os Estados de São Paulo e
Goiás, estão Uberlândia, 700 mil habitantes;
Uberaba, 350 mil habitantes; Araguari, Patos
de Minas, Ituiutaba, Araxá, Patrocínio, Frutal,

Monte Carmelo, São Gotardo e Sacramento.
José Eduardo Ferreira é diretor da ITV

Empreendimentos Imobiliários, empresa
nascida em 1937 como Imobiliária Tubal Vilela.
Um terço dos bairros consolidados de
Uberlândia é originado de lançamentos dessa
empresa ao longo de quase 80 anos, período
em que a cidade se expandiu bastante,
transformando-se numa das maiores e mais
progressistas do interior do País. A ITV atua
também em Uberaba, em Belo Horizonte e em

municípios paulistas. 
A fundação da AELO TAP, em dezembro de

2015, de acordo com José Eduardo, teve
como objetivo representar e defender os
direitos das empresas loteadoras perante os
órgãos públicos reguladores, autarquias e
Ministério Público: “Em seguida, buscamos
contato com a AELO, em São Paulo, para
chegarmos a uma atuação conjunta. A ampla
experiência da AELO e do Secovi-SP está
sendo útil para vários Estados, entre os quais
Minas Gerais, pois enfrentamos problemas
parecidos com os das demais regiões do País,
como o excesso de burocracia, as normas
absurdas, o atraso na análise de projetos”. 

José Eduardo Ferreira, apesar desses
problemas e da crise econômica, o setor está
aquecido em Uberlândia e em vários outros
municípios da região, com projetos imobiliários
em execução: “Existe esperança entre os
empresários e os consumidores, com base em
fatos recentes do cenário político, incluindo as
eleições municipais de outubro”. Ele comentou
em fevereiro que a atual meta em Uberlândia é
ajustar a lei municipal de parcelamento do solo
ao plano diretor, ressaltando que o antigo
prefeito deixou dívidas e tristes sequelas, mas a
nova gestão vai bem.

Triângulo Mineiro amplia a união
REPORTAGEM
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A ANÁLISE DO PRESIDENTE

Principalmente nos dois últimos anos, o
Brasil tem vivido a mais grave crise política,
econômica e moral de sua história. O setor
de parcelamento do solo também sofre um
duro impacto, mas mantém a sagrada
missão de produzir lotes, garantir
moradias, gerar empregos e honrar
impostos. Enfrentar a crise e, ao mesmo
tempo, tentar superar os obstáculos
criados por uma cruel burocracia tem sido
ponto de honra para a AELO e para o
Secovi-SP. Exemplos de atuação nesta
luta estão aqui apresentados pelo
presidente reeleito da AELO e vice-
presidente de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente do Secovi-SP, Caio
Portugal, por meio de um relatório
resumido das atividades no biênio. Ele vê
possibilidades de reação e conquistas no
biênio 2017/2019 e ressalta que as ações
aqui relatadas estão a cargo de um grupo
de trabalho de experientes especialistas.
Caio comenta que os atuais avanços se
devem à união das entidades e ao
heroísmo de cada empreendedor, sendo
que cada passo é mostrado nas reuniões
do Comitê de Desenvolvimento Urbano
(foto): “A luta é para trocar problemas por
soluções.”

AÇÕES PERENES
Oficina Cetesb: construção de

procedimentos e revisão de resoluções.
Resultados: procedimentos para licença

de operação, emissão das autorizações
em conjunto com o certificado do
Graprohab.

EM ANDAMENTO:
Revisão da Resolução n.º 31/2009, que

regulamenta a supressão de vegetação e
áreas permeáveis em loteamentos e
condomínios edilícios; construção de
procedimento para encerramento dos
TCRAs, Termos de Compromisso de
Recuperação Ambiental; inserção da
Fundação Florestal nos prazos do
Graprohab; desvinculação da anuência do

Uma atuação conjunta na luta par
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Ibama em processos de supressão de
vegetação em estágio médio/avançado
superior a 3,00 hectares; correção de
exigências irregulares emitidas pelos
técnicos da Cetesb.

GRAPROHAB: Acompanhamento
semanal das reuniões do Graprohab (ver
página 10); construção de entendimentos
com a Secretaria Estadual da Habitação
de São Paulo e demais órgãos (DAEE,
PGE, Emplasa, Sabesp, CETESB).

GRUPO DE TRABALHO COM
CARTÓRIOS DE REGISTRO DE
IMÓVEIS:

Acompanhamento dos assuntos
relativos a loteamentos.

NÚCLEO ESTRATÉGICO 
LEGISLATIVO (NEL)

Acompanhamento dos assuntos
relativos a loteamento e ao meio
ambiente.

Resultados: Inserção dos dispositivos no
novo Código Florestal, Programa Estadual
de Regularização Ambiental (suspenso
por força de ADIN do Ministério Público
Estadual), lei estadual de loteamento
fechado (vetada integralmente pelo
governador Geraldo Alckmin).

AÇÕES EM CURSO

A – LICENCIAMENTO:

Nova Lei de Licenciamento Ambiental (PL n.º
3.729/2004). 

B – TAXAS ASSOCIATIVAS:
Projeto de lei federal que regulariza a

cobrança de taxas associativas (PLC n.º
109/2014 da Câmara dos Deputados),
tendo como entidades parceiras Secovi-SP,
AELO, Secovi-RJ e Abami.

C – DESBUROCRATIZAÇÃO:
1) Ações no Executivo Federal para

revisão da Instrução Normativa (IN)
001/2015 do IPHAN, que torna obrigatória a
arqueologia preventiva. Parceira com o
SindusCon-SP e a Abrainc.

2) Marco Regulatório do Saneamento:
revisão das obrigações dos
empreendedores de loteamento na
implementação dos sistemas de
saneamento básico.

D – INSTITUCIONAL:
Participação em eventos das entidades

parceiras: Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), Associação para o
Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do
Brasil (ADIT), Global Real Estate Brazil
(GRI), Federação Nacional dos Corretores
de Imóveis (Fenaci).

E – INTELIGÊNCIA DE MERCADO:
Construção do banco de dados de oferta

de lotes urbanizados, em apoio ao

Departamento de Economia do Secovi-SP.

F – DISTRATO, EQUAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO:

Construção de equação econométrica de
devolução de parcelas pagas, a partir de
trabalho em finalização com a consultoria
Tendências.

Estratégia de ação para construção de
norma legal específica, bem como de
trabalho com o Poder Judiciário.

G – PLANO DE AÇÃO DE MÉDIO PRAZO:
Funding para o setor.
Nova lei federal de parcelamento do solo

urbano.
Desenvolvimento de novos líderes para o

setor de loteamentos (EGParsolo, Cursos
de Loteamentos da Universidade Secovi,
Programa de Qualificação Essencial, NE.

Grupo experiente,
ação em conjunto

Uma experiente equipe de membros
efetivos e de voluntários une as forças do
Secovi-SP e da AELO pelo parcelamento do
solo nas ações aqui relatadas: Caio
Portugal, Claudio Bernardes, Lair
Krähenbühl, Vicente C. Amadei, Ciro
Scopel, Ronaldo Lucas Brani, Hubert
Gebara, Mariângela Iamondi Machado,
Solange Barbosa e advogados Luís Paulo
Germanos e Marcos Saes. 

ra trocar problemas por soluções



A AELO e o Secovi-SP vêm buscando
diálogo com o Grupo de Análise e Aprovação
de Projetos Habitacionais do Estado de São
Paulo (Graprohab), com as Secretarias da
Habitação e do Meio Ambiente do Estado e
com a Cetesb, tendo conseguido alguns
resultados positivos na luta pela redução da
burocracia imposta no trâmite de projetos de
novos loteamentos. O Graprohab, criado em
1991 pelo governo estadual paulista a partir
de sugestões da própria AELO e do Secovi-
SP, surge como exemplo para outras regiões
do País, já que contribuiu para agilizar
processos. 

A vida dos empreendedores, porém, não
tem sido fácil, como demonstram os mais
recentes obstáculos à atividade, entre os
quais a absurda resolução do IPHAN de
março de 2015, que tem sido tema de
debates no CDU. A cada nova complicação
criada em gabinetes federais, estaduais e
municipais do Executivo e do Legislativo,
nossas entidades tratam de reagir.
Infelizmente, alguns desses casos passam
a ser novelas intermináveis.

No Graprohab, o atual presidente, Lacir
Baldusco, mostra-se aberto à troca de
ideias, comparecendo a reuniões e eventos
com o nosso setor. O diretor da Vice-
Presidência de Desenvolvimento Urbano do
Secovi-SP, professor Vicente C. Amadei, e o
diretor de Meio Ambiente da AELO, Ronaldo
Lucas Brani, participam das reuniões
mensais naquele órgão, ocasiões em que
um colegiado, formado por representantes
da Secretaria Estadual da Habitação,
Cetesb, Sabesp, DAEE e Emplasa, analisa
os projetos protocolados, conforme
explicamos na edição anterior do “AELO
Informa”. No início de março, pouco antes
do fechamento desta edição, ainda estavam
sendo fechados os números referentes ao
movimento geral 2016, que deverão apontar
pequena queda quanto à apresentação de
projetos e à aprovação pelo Graprohab. De
qualquer modo, o gráfico desta página,
referente às quatro reuniões de janeiro de
2017, indica um panorama quase igual ao
de setembro de 2016, publicado na última
edição deste jornal. Vale a pena observar os
dados sobre as diferentes decisões do
órgão quanto aos 274 projetos do mês.

O professor Vicente C. Amadei (na foto,
ao lado do vice-presidente eleito da AELO,
Elias Zitune), confirma para 24 de abril o
início do primeiro curso de parcelamento do
solo de 2017 na Universidade Secovi. Com
apoio do Secovi-SP e da AELO, foram
idealizados para este ano três cursos sob a
coordenação de Amadei, que completou 25
anos de experiência nessas funções.

Esse novo curso, “Desenvolvimento e
Aprovação de Projetos de Parcelamento do
Solo Urbano”, termina em 28 de junho.

Inscrições pelo site www.secovi.com.br. 
O programa atende engenheiros,

arquitetos, agrimensores, advogados e
empresários. Poderá ser cursado de forma
presencial, na Universidade Secovi, Avenida
Brigadeiro Luís Antônio, 2.344 – 9.º andar,
em São Paulo, ou à distância, pelo sistema
online.

Os dois outros cursos previstos são:
“Gestão de atividades específicas de
loteamentos” e “Contratos específicos e
registro de loteamentos”. 
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REPORTAGEM

Diálogo na aprovação de projetos

Em abril, o 1.º curso de 2017





Com a sabedoria de quem passou dos 80
anos, com a vitalidade de um garoto e com
uma eterna filosofia de entusiasmo, o
engenheiro Luiz Carlos Pereira de Almeida
vai diariamente à sede de sua empresa, a
Sobloco (foto), no oitavo andar do prédio n.º
2.601 da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em
São Paulo. O Edifício New Star, construído
no final da década de 1970, é uma das
centenas de grandes obras da própria
Sobloco Construtora em seus 59 anos de
atividades. No entanto, a realização que dá
mais visibilidade à empresa e ao líder Pereira
de Almeida fica a 130 quilômetros dali, em
Bertioga: a Riviera de São Lourenço (foto), o
maior e mais premiado projeto de
desenvolvimento urbano do litoral brasileiro.

Acostumado a ser alvo de homenagens, o
dr. Luiz Carlos Pereira de Almeida as acolhe
sempre com humildade e cordialidade. Uma
das mais expressivas ocorreu em 2014,
ocasião em que recebeu o Prêmio Especial
Estadão Destaque do Mercado Imobiliário,
entregue pelo diretor-presidente do jornal “O
Estado de S. Paulo”, Francisco Mesquita
Neto. Agora, a AELO usa estas duas páginas
da seção “No Alto do Pódio” para
homenagear o grande empreendedor,

reconhecido como “Dr. Riviera”, incentivador
de nossa entidade e do Secovi-SP,
presidente mundial da Federação
Internacional Imobiliária (Fiabci) de 1992 a
1994.

“Defendemos a qualidade de vida”, explica
Pereira de Almeida. “A Riviera é resultado de
uma filosofia de preservação do ser humano
e de proteção ao meio ambiente. Seu
sucesso é baseado nessa filosofia e num
amplo trabalho conjunto.” 

Numa área de 9 milhões de metros
quadrados, a Riviera de São Lourenço teve
suas primeiras obras em 1979 e hoje é uma

verdadeira cidade para 60 mil pessoas:
casas, edifícios de apartamentos, áreas de
lazer, shopping centers, restaurantes, ruas
bem traçadas, eficiente serviço de água e
esgoto, controle de segurança, junto a uma
das praias mais limpas do Litoral Norte.
Exemplo para o País.

A Sobloco, fundada em 1958 pelo recém-
formado engenheiro Pereira de Almeida e
pelo colega e sócio Mario Najm, construiu
prédios e barragens pelo Brasil, antes de
priorizar, por três décadas e meia, na
concretização da Riviera. Nos últimos anos,
a empresa também desenvolveu projetos de
comunidades planejadas em São Carlos
(Parque Faber-Castell), São Caetano do Sul
(Espaço Cerâmica) e Guarujá.

Romeu Chap Chap, ex-presidente do
Secovi-SP, da Fiabci/Brasil e da
Fiabci/Américas, coordenador do Núcleo de
Altos Temas do Secovi-SP, define o
homenageado: “Existem pessoas que vêm
ao mundo para melhorá-lo. Que ensinam
pelo exemplo, caráter, competência e,
principalmente, coragem. Assim, se
perpetuam por suas realizações. Luiz Carlos
Pereira de Almeida faz parte desse seleto
grupo de grandes líderes empresariais.”
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Pereira de Almeida, ‘Dr. Riviera’

NO ALTO DO PÓDIO



A Riviera de São Lourenço, pautada em
ações voltadas para a conciliação do
desenvolvimento com o equilíbrio
ecológico, foi três vezes premiada
internacionalmente como modelo de
ocupação em congressos da Fiabci: em
1989, em Viena; em 1990, em Buenos
Aires, e em 1992, em Punta del Este. Em
2003, a Riviera ganhou o Prêmio Master
Imobiliário, hors concours, em São Paulo.
Foi no início da década de 1970 que os
arquitetos Benno Perelmutter e Osvaldo
Corrêa Gonçalves idealizaram o Plano
Urbanístico da Praia de São Lourenço, que
serviria de base para a Riviera, onde há
módulos exclusivamente de casas e outros
apenas para prédios de apartamentos.

A implantação do arrojado projeto tornou-
se possível com base na parceria entre as
empresas Sociedade Companhia Fazenda
Acaraú, Praias Paulistas (Grupo Ribeiro) e
a própria Sobloco, que ficou encarregada
de levar adiante a execução das obras a
partir de 1979. A luta foi difícil. Antes da
inauguração do primeiro trecho paulista da
Rodovia Rio-Santos, parte da BR-101, pelo
governador Franco Montoro, em 8 de
novembro de 1985, o acesso à região era
complicado, como lembra o engenheiro
Paulo Valzi, que trabalha há mais de 30
anos na Sobloco e faz parte do Conselho
Fiscal da AELO: “Os caminhões chegavam
pela praia para levar material de
construção aos operários. Era um
heroísmo.” Artur Richter, outro pioneiro das
obras, atualmente aplicando sua
experiência em empresas de Palmas, no
Estado de Tocantins, explica: “Os belos
coqueiros que dão um toque especial às
ruas da Riviera são resultado de mudas
procedentes da Bahia.”

Richter cita uma característica do dr. Luiz
Carlos Pereira de Almeida: “Ele pensa
longe, em inúmeros detalhes, e teve a
ideia, por exemplo, de criar um exemplar
viveiro de mudas na Riviera para abastecer
várias áreas.”

Luiz Carlos Pereira de Almeida, casado
com dona Vera, tem quatro filhos e três
filhas, todos participando do dia a dia da
Sobloco e das ações na Riviera. O diretor
de marketing, Luiz Augusto Pereira de

Almeida, reúne-se com o pai e fica atento
aos projetos de atividades culturais e de
lazer para os frequentadores. Sua irmã,
Beatriz Pereira de Almeida, não só cuida
das atrações como é responsável pela
comunicação, que representa a filosofia do
pai de defender a transparência dos
negócios. De fato: a Sobloco surge entre
as empresas imobiliárias e de construção
civil do Brasil com maior dedicação à
comunicação. Os exemplos estão nesta
página, como a reprodução das duas

primeiras edições do jornal “Riviera
Notícias”. O número 1, de setembro de
1983, teve a manchete “Nasce em Bertioga
um modelo de uso das praias.” Mais tarde,
a publicação impressa ganhou o nome de
“Jornal da Riviera”, informando aos
compradores de lotes e de apartamentos
sobre os avanços do empreendimento e
difundindo o produto no ambiente externo.
Ultimamente, tornou-se a moderna revista
“Riviera”, com lindas fotos e com textos em
português e inglês.

No litoral, exemplo para o Brasil
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Antes de ser iniciada a última reunião do
CDU de 2016, em novembro, cada
participante empreendedor recebeu um
formulário da pesquisa “Sondagem de
desempenho do mercado de lotes” para ser
preenchido. A meta era descobrir os alvos
campeões das reclamações do nosso setor.
Dos quase 100 participantes do encontro, 41
se julgaram em condições de participar da
iniciativa, respondendo às questões. O
questionário idealizado pelo presidente da
AELO, Caio Portugal, e pelo Departamento de
Economia e Estatística do Secovi-SP levou ao
resultado aqui apresentado.

As duas perguntas básicas: “Como você vê
o desempenho do mercado de lotes na sua
região e quais são as principais dificuldades
que vem enfrentando?”

n 1 - Aprovações. Opinar entre péssimo,
ruim, regular, bom e excelente.

n 2 - Pior órgão público. Opinar entre
Sabesp, SH, DAEE, Companhia Ambiental,
Emplasa e Outros
n 3 - Vendas. Opinar entre péssimo, ruim,
regular, bom e excelente.
n 4 - Relacionamento com concessionárias
de serviços públicos: péssimo, ruim, regular,
bom, excelente.
n 5 - Distratos e devoluções: péssimo, ruim,
regular, bom e excelente.

Uma vez recebidas as respostas, o

Departamento de Economia e
Estatística do Secovi-SP tabulou
os dados e apresentou os
resultados finais a Caio Portugal,
que os transmitiu aos
participantes:

Aprovações – Regular, 56,1%;
Ruim, 31,7%; Bom, 7,3%;
Péssimo, 4,9%; Excelente, 0,0%.

Vendas – Regular, 41,5%;
Ruim, 29,3%; Péssimo, 17,1%;

Bom, 12,2%; Excelente, 0,0%.
Relacionamento com as concessionárias de

serviços – Regular, 51,2%; Bom, 26,8%;
Ruim, 19,5%; Excelente, 2,4%; Péssimo,
0,0%.

Distratos e devoluções – Regular, 37,5%;
Bom, 32,5%; Ruim, 15,0%; Péssimo, 12,5%;
Excelente, 2,5%.

Pior órgão público – Companhia Ambiental,
47,4%; Outros, 26,3%; Sabesp, 15,8%; SH,
7,9%; Emplasa, 2,6%; DAEE, 0,0%.

Os alvos campeões em reclamações
REPORTAGEM
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Crie uma frase para
Barcelona

CONCURSO

Barcelona tornou-se, nas três últimas
décadas, um exemplo de coexistência pacífica
entre o ser humano, o espaço físico, a
mobilização, o transporte, a cultura e o lazer. É
um contraste com algumas metrópoles da
América Latina, onde ações para recuperação
do centro caíram no vazio e os programas de
humanização se limitaram a criar ciclovias e
fechar avenidas para o tráfego de veículos aos
domingos. A bela cidade catalã, tema do
concurso desta edição, possui calçadões
abertos aos pedestres 24 horas por dia (foto)
num total que corresponde a mais de cinco
vezes a Avenida Paulista, além de ter avenidas
de circulação de veículos, caracterizadas
também por calçadas bastante largas. E isso
entre obras de Gaudí, Calatrava e outros
grandes arquitetos do passado e da atualidade,
com o moderno convivendo com o clássico,
sem ataques do vandalismo, tanto na área
central quanto em direção ao magnífico estádio
do Barcelona e também às margens do Mar
Mediterrâneo.

Esta cidade, que tem servido de inspiração
para músicos e escritores, cenário de um dos
melhores filmes do genial Woody Allen, merece
brincar com a criatividade dos leitores do
“AELO Informa”. Em tempos de Google, o
tradicional concurso deste jornal mudou: já não
fazemos a pergunta “que cidade é esta”, mas

sim apresentamos uma foto e sugerimos a
criação de frases sobre a cidade – na estreia, é
a vez Barcelona. Crie uma frase e concorra a
um livro.

Desde 1982, tempos da Copa do Mundo em
que o Brasil foi eliminado pela Itália em
Barcelona, as mudanças não se interrompem,
apesar das crises políticas e econômicas da
Espanha e da absurda insistência de alguns
grupos de separar a Catalunha do resto do
país.

No Mundial de 35 anos atrás, Barcelona
estava começando a ganhar novos ares e
compreensível entusiasmo. Esse clima foi se
consolidando com a entrada da Espanha na
União Europeia e com a preparação para a
Olimpíada de 1992.

Para aquela inesquecível Olimpíada, houve o
trabalho firme e arrojado do então prefeito
Pasqual Maragall, que ficou no cargo por 15
anos, de 1982 a 1997. Maragall, hoje com 76
anos, membro do PSOE, Partido Socialista
Trabalhista Espanhol (uma espécie de PSDB
de lá), marcou época. Com vistas aos Jogos
Olímpicos, o prefeito, sem gastos abusivos e
sem obras supérfluas – ao contrário do Brasil
na Copa de 2014 e na Olimpíada de 2016 –,
uniu-se aos governos do país e da região e a
empresas de todos os setores, incluindo o
imobiliário.

Vila Olímpica? Sim. Por que não reurbanizar
uma área da cidade, substituindo galpões de
indústrias falidas por prédios de apartamentos
de três andares a serem usados pelos atletas
e, depois, por famílias da classe média que
comprariam os imóveis? E nasceu Poble Nou
(Bairro Novo), hoje bairro consolidado, com
residências, comércio e metrô, junto ao mar.

Onde fazer as provas de iatismo? Ao lado de
Poble Nou, Maragall, arquitetos e construtoras
mudaram a paisagem e hábitos de Barcelona
para abrigar o iatismo e garantir a utilização da
área em benefício da população após os
Jogos. Onde havia ambiente de depressão,
surgiram marinas e praias – quilômetros de
praias limpas, margeadas por calçadões, onde
os pedestres têm espaço e os ciclistas trafegam
em sua própria pista, sem riscos. A área ficou
valorizada com a construção dos dois edifícios
altos desta foto, usados pela organização da
Olimpíada e, agora, por escritórios.

Crie uma frase para Barcelona! Envie para o
email aelo@aelo.com.br e concorra a um livro.
Resposta correta da edição anterior: a cidade
da foto é Poços de Caldas. Houve 12
acertadores. Três foram sorteados e cada um
receberá um livro: José Eustáquio da Cruz
Júnior, de Belo Horizonte-MG; Fernando
Pereira, da região metropolitana de São Paulo,
e Miguel Donizeti Mosca, do Interior paulista.


