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CAIO PORTUGAL
Neste Editorial, apresentamos fotos de três

edifícios de São Paulo, que representam três
ciclos desta entidade de 38 anos.

Em 29 de abril, tivemos um dia histórico: a
AELO passou a funcionar no Edifício Milenium,
do Secovi-SP, o maior sindicato empresarial do
setor imobiliário do Brasil, no bairro de Vila
Clementino. Depois de ter utilizado, por 21
anos, duas salas do 5.º andar do Condomínio
Edifício Barão de Ouro Branco, n.º 575 da
Avenida Paulista, nossa entidade chegou a um
local mais amplo, ganhando melhores
condições para atender ao crescente número
de empresas filiadas e poder somar ainda mais
as experiências com o próprio Secovi-SP,
tradicional parceiro. E, dois meses depois, foi
anunciado acordo para o SindusCon-SP
também compartilhar o prédio. Melhor ainda.

Logo após sua fundação, em 1981, a AELO
funcionou por quase dez anos no 6.º andar do
Edifício Rio Claro, na Rua Quirino de Andrade
n.º 219, bem no Centro da cidade.

Agora, na terceira sede, no Edifício
Milenium, entramos em novo ciclo,
reforçando a união com o Secovi-SP e
outras entidades. Autonomia e sinergia. A
luta é a mesma, desde os tempos dos
dirigentes pioneiros, aos quais rendemos
homenagem, até esta época de incrível
crescimento. Temos conquistado vitórias,
mas há missões pela frente. A nova sede é
tema central nesta edição de 20 páginas,
que traz vários outros assuntos, entre
vitórias e desafios. Na página 3, a Análise do
Presidente, apresenta balanço do
parcelamento do solo no primeiro semestre
e as perspectivas do Brasil. Boa leitura!

O NOVO CICLO
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Caio Portugal, presidente da AELO e
vice-presidente de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente do Secovi-SP
(foto), escreveu esta “Análise do
Presidente”, focalizando o setor de
loteamentos e as perspectivas do País.

A AELO sempre se pautou por trabalhar
pela dinamização do setor do
parcelamento do solo urbano, pela
ocupação do espaço na sociedade que
corresponda a esse importante segmento
da indústria imobiliária. Mais do que
nunca, o atual momento político
brasileiro exige: os que atuam em prol
desse segmento da economia devem fazer
com que sejam ouvidos pelos Poderes
Constituídos. Na atual legislatura, tanto
em nível federal, como em nível estadual,
a AELO tem atuado incessantemente para
que o pleito dos nossos associados seja
levando ao conhecimento dos poderes e,
mais do que isso, seja efetivamente
operacionalizado.

Nesse sentido, estamos 
com atuação nas seguintes frentes:

n Lei Geral do Licenciamento Ambiental –
Em atuação conjunta com o Secovi-SP e a
CBIC, participamos de audiência pública
promovida pelo relator do Projeto de Lei
na Câmara dos Deputados, deputado Kim
Kataguiri (DEM-SP). Oficiamos-
lhe nossas demandas quanto ao texto do
PL em debate na Câmara; Kim fez palestra
no Secovi-SP.

n IPHAN – Fizemos reunião com a equipe
da presidente do Iphan, Katia Bogéa, e
deveremos ter em breve a solução com
uma nova classificação do Anexo II da
IN 001/2015, que significará o sistema
autodeclaratório, bem como uma
facilitação ao setor de loteamentos
quanto ao atendimento à referida IN;

n Oficinas perenes com a Secretaria da
Habitação do Estado de São Paulo, Sabesp,
Cetesb, Concessionárias de distribuição de
energia elétrica (Elektro, CPFL, Bandeirante,
ENEL) e os registros de imóveis;

n Seminários para aplicação da Lei dos
“Distratos”;

n Desenvolvimento de dois programas
para o Lote Urbanizado – Federal e
Estadual;

n Revisão do Produlote na Caixa
Econômica Federal, além da possível
dinamização do programa lançado em
2017. Aquisição de terreno + construção.

No campo das reformas
constitucionais:

n Reforma da Previdência – Por meio do
Grupo de entidades "Reformar para
Mudar", temos atuado reproduzindo
matérias do APOIEAREFORMA.COM.BR,
com registros nos nossos informativos. E
também levamos adiante contatos com
deputados federais para que a nova
Previdência seja aprovada e
implementada o mais rápido possível.
Nesse sentido, é fundamental que cada
um de nossos associados faça contato
com seus deputados federais e senadores
para que a reforma seja votada e

aprovada o quanto antes. Houve vitória
expressiva na primeira votação na Câmara,
mas o trâmite prossegue no Congresso;

n Reforma Tributária – A AELO produziu
material com o Innovare para
aplicação da proposta aprovada na
Comissão de Constituição e Justiça,
demonstrando o impacto na atividade
privada de loteamentos. E está fazendo
reuniões com parlamentares, bem como
com a Secretaria da Receita Federal,
indicando a necessidade de entendimento
das especificidades da atividade.

No campo da produção 
de informações sobre o setor:

A AELO em parceria com o Secovi-SP e a
empresa Brain, desenvolve
pesquisa sobre a oferta e comercialização de
Lotes Urbanos no Estado de
São Paulo que já vai para o seu sexto trimestre
de mensuração. Os levantamentos têm sido
divulgados nas reuniões do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU) e por meio do
boletim semanal "AELO Online" e deste jornal.
E, ainda com a Brain, nossa entidade construiu
a primeira pesquisa nacional, mostrada na
página 4. Esses dados auxiliam em muito a
orientação à sociedade (preços, oferta,
velocidade de vendas), aos poderes
constituídos (importância do Setor, geração de
riqueza, investimento em infraestrutura,
preservação ambiental), e das demandas do
setor pela simplificação dos licenciamentos,
pela correta participação/restituição dos
investimentos que nossas empresas fazem em
infraestrutura urbana – em especial, na
distribuição de energia elétrica e no
saneamento.
A atual diretoria – como fizeram as anteriores –
não medirá esforços para que nosso
fundamental segmento econômico tenha a
atenção que merece. Mais do
isso: são esforços para que tal segmento
continue auxiliando na construção de um país
mais livre e com mais oportunidades para
todos. Somente com a livre iniciativa é que
prevalecerão o crescimento sustentável da
economia e a construção de uma sociedade
mais justa.

EDIÇÃO 111 - JULHO DE 2019   WWW.AELO.COM.BR
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A Pesquisa sobre o Mercado
Loteamentos do Estado de São
Paulo, parceria da AELO e do
Secovi-SP com a empresa Brain –
Bureau de Inteligência Corporativa,
iniciada no final de 2017 continua
um sucesso. A página ao lado
mostra o balanço paulista do 1.º
semestre de 2019. 

Nesta página, a novidade: a
evolução da pesquisa estadual
levou a AELO a encomendar à Brain
um levantamento de âmbito
nacional, já
que a
entidade já
reúne
empresas de
16 Estados. A
pesquisa
permite às
empresas
ampliar o
conhecimento
a respeito do
mercado em
todas as
regiões, como tem explicado o
presidente da AELO, Caio Portugal.

Este Indicador Nacional de
Loteamentos traz resultados do 1.º
trimestre de 2019 em regiões
metropolitanas de 13 Estados, nas cinco
regiões geográficas do País.A página tem
três ilustrações: tabela de lotes lançados
por região no trimestre, indicando que o

Sudeste foi responsável
por 62,8% do total; lista de
unidades vendidas por região, com
gráfico em forma de pizza, e também o
gráfico de lotes lançados, com cinco
barras, uma para um dos cinco últimos
trimestres, do 1.º de 2018 ao 1.º de 2019.
No ano passado, houve crescimento
contínuo, até chegar a 16.202 unidades

nos três últimos meses de
2018; em seguida, queda
para 9.562 unidades.

A Brain explica que, além
de ter sido pesquisado o
Estado de São Paulo, este
levantamento focalizou as
maiores cidades dos
Estados de Minas,
Amazonas, Pará,
Maranhão, Paraíba,
Alagoas, Mato Grosso do
Sul, Goiás, Espírito Santo,

Paraná,
Santa
Catarina e
Rio Grande
do Sul. As
regiões que,
pela ordem,
registram
maior
aumento de
lançamentos
são: Maceió,
Estado de
São Paulo,
Uberlândia,
Florianópolis

e Curitiba. As de maior queda: município
de Goiânia, região de Goiânia, Curitiba,
Manaus e Porto Alegre.

A pesquisa será detalhada 
nos boletins semanais 
“AELO Online” de agosto.

A PESQUISA SE ESPALHA PELO BRASIL
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ANUNCIE NA PRÓXIMA EDIÇÃO

Você já percebeu o alcance que um anúncio de sua
empresa poderia ter neste jornal. Perdeu a chance

nesta edição? Paciência. Vem aí a edição de novembro.

Tamanhos e preços, com
alessandra@mrichards.com.br. (11) 99630-6020. 

SOFTWARE DE GESTÃO DE LOTEAMENTOS

Realize a gestão do seu loteamento de forma 
prática e segura, conheça o sistema que irá

reduzir seus custos operacionais!

www.lotewin.com.br
(11)5012 0004/0422/0181 - 0800 773 0422

comercial@fannys.com.br

1T 2018: 7.972
1T 2019: 9.562
- Aumentou em 19,9%

LOTES LANÇADOSUNIDADES VENDIDAS - 1º TRIMESTRE 2019

1º TRIMESTRE 2019

LOTES VENDIDOS

9.562

16.202

12.159
9.122

14,4%

33,3%

1T/18

Fonte Elaboração: Brain

Fonte Elaboração: Brain

Fonte Elaboração: Brain

2T/18 3T/18 4T/18 1T/19

1º
Trimestre

2018
Regiões
pesquisadas

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

LOTES LANÇADOS POR REGIÕES - TRIMESTRE

200

208

1.667

4.897

1.000

7.972

218

0

1.431

6.264

1.209

9.122

844

512

1.007

9.567

229

12.159

1.373

672

3.645

10.187

325

16.202

0

358

964

7.587

653

9.562

-100,00%

-46,73%

-73,55%

-25,52%

100,92%

-40,98%

0,00%

72,12 %

-42,17%

54,93%

-34,70%

19,94%

Sudeste

Sul

Total

2º
Trimestre

2018

3º
Trimestre

2018

4º
Trimestre

2018

1º
Trimestre

2019

Variação
(%)

trimestre 
anterior

Variação
(%)

trimestre 
atual e ano 

anterior

33,3%

-41,0%

11.003

7.972

1º
Trimestre

2019
Regiões 

pesquisadas

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

597

492

2.045

9.092

2.241

14.467

4,1%

3,4%

14,1%

62,8%

15,5%

100,0%

nNORTE
nNORDESTE

nCENTRO-OESTE
nSUDESTE

nSUL

Sudeste

Sul

Total

%
Participação

9.092

2.241

2.045

597
492

LOTEWIN
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O panorama da Pesquisa do Mercado de
Loteamentos de São Paulo no período de
janeiro a março deste ano foi apresentado
no Comitê de Desenvolvimento Urbano
(CDU), no Secovi-SP, em 17 de maio. O
coordenador do CDU, Caio Portugal,
chamou o sócio-consultor de Brain, Marcelo
Luís Gonçalves, que passou a prender a
atenção dos mais de 120 participantes da
reunião (foto). Desde dezembro de 2017,
Marcelo tem se revezado com o diretor da
empresa, Fabio Tadeu Araújo, para mostrar
os resultados trimestrais.

Desta vez, Marcelo relatou que nos 65
municípios pesquisados foram lançados 17
loteamentos no 1.º trimestre de 2019,
crescimento de 13% em relação ao mesmo
período do ano passado, porém com queda
de 50% em comparação com os 34
loteamentos lançados do 4.º trimestre de
2018.

O melhor desempenho foi o da região de
Campinas, seguida de São José do Rio Preto
e Ribeirão Preto. Marcelo e Caio apelam aos
loteadores consultados para que colaborem

mais com a pesquisa, fornecendo dados
exatos, em nome da qualidade e dos
benefícios desse trabalho constante. O
sigilo é mantido.

OS NOVOS NÚMEROS DE SÃO PAULO
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As empresas associadas à AELO, desde
as de pequeno porte até as grandes
desenvolvedoras de empreendimentos, se
defrontam com a mesma barreira,
característica da atividade de
parcelamento do solo urbano no Brasil:
conseguir o financiamento necessário
para concretizar todas as etapas de seus
projetos. Uma das missões da AELO tem
sido a busca de solução para o problema,
no âmbito governamental e na iniciativa
privada. Mantemos contatos com o poder
público, em Brasília, e com os principais
bancos do País. Além disso, reuniões do
Comitê de Desenvolvimento Urbano
(CDU), integrado pela AELO, Secovi-SP e
SindusCon-SP, já mostraram várias
alternativas de crédito.

A Captalys esteve entre as cinco
empresas convidadas pelo CDU para
mostrar seus produtos na reunião de 21
de junho de 2017. Agora, essa companhia
volta à comunidade dos loteadores por
meio do “AELO Informa”, para relatar aos
leitores, jornalisticamente, nesta página e
na próxima, como seu sistema pode ser
útil a quem planeja um novo loteamento.

A Captalys é uma inovadora plataforma
de crédito e serviços de crédito que,
alinhada às necessidades de negócios dos
clientes, cria soluções sob medida, por
meio de tecnologia de ponta própria e
confiável. Estabelecida em 2010, a
Captalys gerencia fundos de crédito com
múltiplos perfis de risco e retorno,
oferece produtos de crédito focados em
atender nichos específicos e possui
dentro de sua plataforma, serviços e
recursos para ajudar seus parceiros a
oferecer crédito para seus clientes.

“Nestes quase dez anos de atividades,
nossa companhia já originou mais de R$
50 bilhões de crédito em sua plataforma
para empresas de diversos portes, das
multinacionais às médias e pequenas
empresas”, define Luiz Felipe Venturelli
Gerab (foto), integrante Captalys desde
2012, sócio responsável pela área de
investimentos imobiliários desde 2016.

Formado em Administração de Empresas
pela Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM) de São Paulo, e com
pós-graduação em Finanças pelo Insper,
Gerab já participou da originação,
estruturação e acompanhamento de mais
de R$ 1,5 bilhão em operações de crédito
para loteadores e incorporadores entre
outras operações de private equity,
incluindo desenvolvimento de
empreendimentos residenciais, comerciais
e logístico-industrial. Ele concedeu
entrevista ao “AELO informa”, trazendo
novidades sobre os investimentos da
Captalys no setor de loteamentos.

Quais as vantagens do modelo oferecido
pela Captalys? Luiz Gerab explica: “Nós
unimos diretamente o investidor ao
tomador em busca de capital. Nos últimos
anos, passamos a olhar profundamente
nichos dentro do mercado imobiliário, de

forma específica e não generalista.
Loteadores, usualmente, não têm dinheiro
suficiente para financiar suas atividades.
Bancos oferecem soluções genéricas para
o nicho, enquanto as securitizadoras são
intermediárias entre o investidor e o
tomador. Na Captalys, por meio da
desintermediação, encurtamos o caminho,
facilitando o acesso aos recursos
necessários para todas as etapas do
empreendimento, desde a obra até o
momento posterior a entrega do projeto.
Cada cliente passa a ter um modelo
personalizado, sob medida para seu
projeto. Nesse sentido, pela proximidade
com o setor, a Captalys consegue entregar
o capital necessário para aquela etapa em
menos de 60 dias da análise do projeto.”

(Mais informações sobre 
a Captalys na próxima página).

CAPTALYS TRAZ INOVAÇÃO 
NO CRÉDITO PARA LOTEADORES

EDIÇÃO 111 - JULHO DE 2019   WWW.AELO.COM.BRINFORMA
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“Como o déficit habitacional no Brasil ainda
é muito grande, os projetos de loteamento
vieram para ficar”, comenta Luiz Gerab, da
Captalys, em continuação à página anterior. “A
atividade dos loteadores é muito importante, e
merece ser incentivada. Desenvolvemos
produtos de crédito específicos para os
loteadores que, em geral, possuem uma
estrutura enxuta e ficam sujeitos a uma
volatilidade muito grande. Crises, chuvas e
outros fatores exógenos afetam diretamente o
cronograma de obras e as vendas, impactando
o fluxo de caixa, e ampliando os riscos para os
empreendedores do setor.”

A Captalys considera todas essas incertezas
na elaboração de seus produtos de
financiamento dando a flexibilidade necessária
para que o loteador supere os desafios
mencionados e trabalhe com tranquilidade.
Adicionalmente, a Captalys procura entender

com profundidade os problemas
enfrentados pelo setor na captação
de recursos, como por exemplo, a
dificuldade na venda com alienação
fiduciária para se adequar aos
modelos de securitização tradicional.
Luiz Gerab explica: “Nós, da Captalys,
entendemos que o setor trabalha
com o compromisso de compra e
venda, principalmente por conta dos custos
implícitos na venda com alienação fiduciária.
Fica difícil tentar impor uma estrutura com
alienação fiduciária para todos os casos. Assim,
conseguimos criar um produto inovador e
flexível para compra dessas carteiras com
lastro em compromisso de compra venda. O
importante aqui é traduzir os problemas do
nicho para soluções que funcionam e não ao
contrário.” 

Como resultado, a Captalys tem firmado

parcerias por todo o País, sem restrição
regional, desde loteadores grandes, como a
Alphaville Urbanismo, até pequenas empresas
locais. Para o decorrer do segundo semestre
de 2019, a expectativa é investir R$ 250
milhões no setor.

Mais informações? 
Direto à Captalys: www.captalys.com.br ou
realestate@captalys.com.br.
Na foto, uma vista geral da Captalys, em São Paulo.

O APOIO PERSISTE EM CADA
ETAPA DO LOTEAMENTO
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De 25 a 27 de agosto, São Paulo terá o maior
e mais movimentado evento de debates sobre
o setor imobiliário do Brasil – a Convenção
Secovi 2019. Tradicional iniciativa anual do
Secovi-SP, a Convenção será no Edifício
Milenium, na Rua Dr. Bacelar 1.043, na Vila
Clementino, com uma programação
imperdível. Inscrições e programação
completa do evento: site
www.convencaosecovi.com.br – ou pelo
telefone (11) 5591-1306.

Informação importante para os associados
da AELO: a Convenção terá um painel
exclusivamente sobre loteamentos. Será no dia
27, às 13h45: “O Futuro dos Loteamentos –
Tudo o que você deve saber sobre
Loteamentos”, sob a coordenação do
presidente da AELO, Caio Portugal (na foto, ao
lado do mediador, Vicente C. Amadei).
Também deverão participar:

Jonas Mattos – Engenheiro civil com atuação
em engenharia legal, aprovação de projeto
habitacional e perícias judiciais e extrajudiciais;

Lacir Ferreira Baldusco – Presidente do
Grupo de Análise e Aprovação de Projetos
Habitacionais (Graprohab);

Mariângela Iamondi Machado – Assessora
Consultiva da Lello Condomínios, Diretora da
Focus Trading – Desenvolvimento Urbano e
Gestão e Diretora de Associações em
Loteamentos e Bairros Planejados do Secovi-SP;

Olivar Vitale – Conselheiro Jurídico do
Secovi-SP.

Além deste e de outros importantes painéis,
a Convenção Secovi terá um debate sobre as
ameaças que a insegurança jurídica traz aos
negócios imobiliários e formas de mitigá-las.
Leis dúbias, normas que se sobrepõem,
exigências que surgem ao sabor do burocrata
de plantão são algumas das barreiras com as
quais empreendedores imobiliários convivem
diariamente. Como entender as ameaças que a
insegurança jurídica traz aos negócios
imobiliários.

OS NOVOS CURSOS PARA LOTEADORES
O Programa de Cursos de Atividades

Específicas de Loteamentos da Universidade
Secovi, apoiado pela AELO, com cinco cursos
em sequência neste semestre, foi iniciado em
29 de julho e vai até 27 de novembro. Os
interessados ainda podem se inscrever para o

sistema presencial ou para a transmissão
simultânea (com 60% de desconto) – útil para
quem reside longe de São Paulo,

Aulas às segundas e quartas-feiras pela
manhã. 

Local: Edifício Milenium, Rua Dr. Bacelar 1.043,
no bairro da Vila Clementino, em São Paulo.
Inscrições: https://unisecovi.com.br. 
Informações: (11) 5591-1304 a 1308 e
www.aelo.com.br, boletim n.º 752.
Os cursos, sob a coordenação do professor
Vicente C. Amadei (na foto, ao lado de Caio
Portugal), são estes: Estudos de Viabilidade de
Loteamento; Projeto Urbanístico e Aprovações
de Loteamento; Projetos de Infraestrutura de
Loteamento; Contratos, Registro de
Loteamento; Comercialização e Administração
do Empreendimento.

CONVENÇÃO SECOVI: LOTEAMENTO É TEMA

A AELO, que integra o movimento
“Reformar para Mudar”, recebeu com
entusiasmo a aprovação da Reforma da
Previdência na primeira votação na Câmara
dos Deputados, passo importante para o
projeto caminhar. No entanto,
paralelamente, acompanhamos os debates
sobre o melhor modelo para a Reforma
Tributária e demonstramos a importância do
setor de loteamentos. O Impostômetro da
Associação Comercial de São Paulo, no
Centro da cidade (foto), mostra o placar da
arrecadação de impostos a cada segundo. A
carga tributária do Brasil chega ao recorde
de 35,07% do PIB.

Reformas: Após previdência, a vez da tributária 
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A chegada da AELO ao Edifício Milenium,
do Secovi-SP (foto ao lado), no bairro de
Vila Clementino, em São Paulo, em 29 de
abril, marcou o início de novo ciclo na
história dessa entidade de 38 anos e
contribuiu para unir ainda mais as forças em
torno do setor imobiliário. Por 21 anos, a
AELO teve como sede duas salas do 5.º
andar do Condomínio Edifício Barão de
Ouro Branco, n.º 575 da Avenida Paulista,
depois de uma fase na Rua Quirino de
Andrade, no Centro da cidade (fotos na
página 2).

Nossa associação está agora em local bem
mais amplo, em que ganha melhores
condições para atender ao crescente
número de empresas filiadas e, ao mesmo
tempo, poder compartilhar ainda mais as
experiências com o próprio Secovi-SP, seu
tradicional parceiro, o maior sindicato
empresarial do setor, fundado há 73 anos.

Com a mudança da AELO e, em seguida, a
do chegada SindusCon-SP (ver a página 12),
o Edifício Milenium consolida de vez a
condição de principal polo do setor
imobiliário do País, já que também abriga a
Fiabci-Brasil (a sede da Fiabci Mundial fica
em Paris), assim como departamentos da
Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), o ramo brasileiro da
Confederação da Construção e do
Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa
(CIMLOP) e os cursos da Universidade
Secovi.

E é nesse complexo que existe o Centro de
Convenções Milenium, onde ocorrem as
reuniões do Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU), integrado pela AELO, Secovi-
SP e SindusCon-SP (a próxima será em 9 de
setembro, às 12h30), assim como a
Convenção Secovi, no final de agosto.

Caio Portugal, presidente da AELO e vice-
presidente de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente do Secovi-SP, tem recebido
mensagens de parabéns de dirigentes e
associados pela instalação da nova sede. De
acordo com Caio, “a mudança, definida no
início do ano, contribui para ampliar a união
de forças de um setor que emprega milhões
de pessoas e vive em constante luta pela
segurança jurídica”. A autonomia das
entidades é mantida. A sinergia, sim, cresce.



O Edifício Milenium, projetado em 1993
pelo conceituado arquiteto Júlio Neves,
começou a abrigar a sede do Secovi-SP em
2000. Em suas instalações, tem sido
constante a atividade de dirigentes,
funcionários e visitantes. Reuniões e eventos
fazem do local um polo de estratégias e
decisões. O prédio recebeu presidentes da
República, ministros, governadores e
prefeitos, além de inúmeros especialistas no
ofício de planejar e desenvolver
loteamentos, casas e edifícios. O Brasil é
uma potência em arquitetura, engenharia e
construção, tanto que alguns de seus
projetos conquistaram prêmios

internacionais. E tudo isso passa pela Rua Dr.
Bacelar 1.043, esquina com a Rua Luiz Góis,
a poucos metros da Avenida 23 de Maio e
do Parque do Ibirapuera.

Logo após a chegada da AELO, o Edifício
Milenium teve dois grandes eventos sobre
parcelamento do solo, mostrados nesta
página por meio de três cenas clicadas pelo
fotógrafo Calão Jorge: no alto, à esquerda,
aparecem o presidente da AELO, Caio
Portugal, e o vice-presidente, Luís Paulo
Germanos, na movimentada reunião do CDU
de 27 de maio; no lado direito, Flavio Amary,
ex-presidente da AELO e do Secovi-SP,
revisita o prédio para comandar o

lançamento do novo Manual do Graprohab,
100% digital, com Caio Portugal e o
presidente do Graprohab, Lacir Ferreira
Baldusco, em 13 de maio; a terceira foto,
também desse evento, é uma vista global do
auditório lotado por empresários e
executivos de olho no aprimoramento do
sistema de trâmite e aprovação de projetos
de loteamentos em São Paulo.

Nos dias 13 e 20 de maio, houve o
Seminário Jurídico Secovi-SP, tratando da Lei
do Distrato. Em 24 e 25 de julho, ocorreu o
Encontro de Profissionais e Empresas com o
Graprohab, acompanhado por 270 inscritos,
um recorde. Novo sucesso.

ETOR IMOBILÁRIO SE UNE
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O telefone principal da AELO não mudou.
Permanece o número (11) 3289-1788, que
funcionava na Avenida Paulista e cuja linha foi
transferida para a Vila Clementino. As
secretárias da entidade, Conceição Cavalcanti e
Juliana Alvarenga (foto), que no decorrer de
abril se concentraram na preparação da
mudança da sede, demonstraram alívio na
manhã do dia 29, uma segunda-feira, ao
verificar que os computadores e os telefones
estavam funcionando normalmente no novo
local, onde, além de tudo, as janelas garantem
belo panorama da região. 

Nas últimas semanas, a cada telefonema de
fora, elas repetiram: “Tudo já está funcionando
por aqui, sim.” E ambas garantiram o
expediente normal, cuidando também da
ocupação dos armários pela documentação
transportada da Avenida Paulista. “Aqui vai
ficar a Galeria dos Presidentes”, contava

Conceição, apontando para uma das paredes
na sala anexa. As fotos dos dez ex-presidentes
haviam sido cuidadosamente acondicionadas
numa caixa.

Conceição se orgulha de estar trabalhando
na AELO por mais da metade da história da
associação, guardando na memória as mais
importantes conquistas e desenvolvendo
amizade também com o pessoal do Secovi-SP.
Um pessoal agora mais próximo. Juliana, por
sua vez, atenta e cordial, detém o
conhecimento da tecnologia, fundamental
para as atividades financeiras e administrativas
da entidade. O time é completado pelos
jornalistas responsáveis pelos produtos de
comunicação, jornal “AELO Informa” e boletim
semanal “AELO Online”: Luiz Carlos Ramos
(textos) e Calão Jorge (fotos).

Após ter sido testada uma ala do 5.º andar, o
presidente Caio Portugal optou pelo 3.º andar,

onde a equipe AELO terá interação direta com
a do Secovi-SP.

Conceição e Juliana, a exemplo de
funcionários do Secovi-SP, já sabem que não é
difícil chegar à nova sede, utilizando o metrô.
Duas das cinco linhas do metrô paulistano,
hoje com quase 100 km de extensão,
favorecem diretamente a região do Edifício
Milenium: 1 Azul, a pioneira, de 1974, e 5 Lilás,
cuja extensão ficou pronta no início deste ano.
A melhor forma é pegar a nova Linha 5 Lilás,
que une Capão Redondo, na região de Santo
Amaro, à Vila Mariana, com possibilidade de
conexão com as Linhas 1 Azul e 2 Verde,
descer na Estação Hospital São Paulo (foto), e
dar uma caminhada de 15 minutos. Também é
possível descer na estação Santa Cruz da Linha
1 Azul e caminhar por 20 minutos. Para quem
vai de automóvel, há estacionamento na Rua
Luiz Góis, a ser pago pelo próprio visitante.

NA NOVA SEDE, NO RITMO DA AELO

O Sindicato da Indústria da Construção Civil
do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), o
maior do País em sua especialidade, passará a
ocupar o 5.º andar do Edifício Milenium dentro
de alguns dias. O anúncio foi feito no Secovi-SP
pelos presidentes dos dois sindicatos, em 1.º de
agosto, após evento com o deputado federal
Kim Kataguiri (DEM-SP) a respeito de legislação
sobre o meio ambiente.

“Estamos fazendo a aproximação física de
duas entidades que sempre foram muito afins,
mas localmente distantes, menos próximas do

que deveriam ser. A mudança é muito positiva
para o setor da construção civil e imobiliária”,
disse Odair Senra, presidente do SindusCon-SP,
depois da assinatura do contrato entre as
partes. O SindusCon-SP, fundado em 1934, tem
funcionado há mais de 30 anos em edifício da
Rua Dona Veridiana, no bairro de Santa Cecília.

Por sua vez, Basilio Jafet, presidente do
Secovi-SP, afirmou que esse “condomínio” de
entidades representativas do setor tem alto
significado: “A sinergia entre as instituições, e
sem qualquer prejuízo à identidade de cada

uma delas, permitirá alinhamento ainda mais
produtivo na proposição de medidas que
fortaleçam as atividades de nosso segmento e
contribuam para o desenvolvimento nacional.
Seremos ‘vizinhos’, o que agiliza o diálogo em
prol do setor.”

No mesmo prédio já estão instaladas a AELO,
presidida por Caio Portugal, de abrangência
nacional, e a Fiabci-Brasil (Federação
Internacional Imobiliária), presidida por Rodrigo
Luna.

E o Sinduscon-SP também acaba de chegar
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“Competitividade para loteamentos” é o
título deste artigo preparado pelo
arquiteto e urbanista Luciano Borghesi
Filho (foto) para a seção “Canal Aberto”,
do jornal “AELO Informa”. Eis o texto do
especialista Luciano:

O advento de bairros planejados e
master developments por todo o Brasil
nas últimas duas décadas impõe aos
desenvolvedores urbanos o desafio de
buscar novas formas para competir no
mercado. Estes novos produtos se
alavancam no conceito de placemaking,
criam novos endereços e estimulam o
convívio social. 

Atualmente, os clientes não querem
comprar apenas um lote: demandam
saber se o local em que irão morar tem
um desenho urbano qualificado, como
será a convivência com os vizinhos e se
existe planejamento para a futura
manutenção e vida social do bairro. 

A expectativa do cliente é viver em um
lugar aprazível e desfrutar do convívio
social.

Este novo paradigma demanda que os
empreendedores mudem a forma de
atuação centrada na racionalização do
projeto geométrico e oferta de atributos
tradicionais, tais como portaria,
paisagismo e equipamentos de lazer, para
incluir no planejamento dos loteamentos
a investigação de soluções de desenho
urbano mais elaboradas, integrá-los à
cidade, criar centralidades com uso misto
e estimular a vida comunitária, assim

como a definir a forma da futura gestão
do empreendimento.

Até o presente, poucos loteamentos
com o conceito do placemaking foram
lançados no mercado, principalmente no
segmento de menor porte, onde existe
grande potencial de mercado ainda não
explorado. No entanto, os primeiros
lançamentos a partir deste conceito
colhem os frutos do diferencial
competitivo, que, tudo indica, surge como
novo padrão de mercado.

LUCIANO BORGHESI, DICAS DO ESPECIALISTA

Por decisão do presidente Caio
Portugal, a Secretaria da AELO enviou
aos associados da entidade, em 10 de
julho, cópia do Ofício n.º 1.024/19 do
Grupo de Análise e Aprovação de
Projetos Habitacionais do Estado de São
Paulo (Graprohab), pelo qual o órgão
orienta os empreendedores de
loteamentos a não aceitar a

transferência de responsabilidade da
autoria de projeto ou a assinatura de
documentos correlatos por procuração.

Aquele ofício, assinado pelo
presidente do Graprohab, Lacir Ferreira
Baldusco, reproduziu o ofício do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo
de São Paulo (CAU-SP) que cita a
legislação em vigor a respeito do tema,

pois a atribuição profissional é
concedida por Lei ao Arquiteto e
Urbanista: “Só a ele cabe exercer as
atividades previstas no artigo 2.º da Lei
12.378/2010.” Assim como Baldusco
endossa, pelo Graprohab, a posição do
CAU-SP, Caio Portugal alerta para a
necessidade de os associados da AELO
seguirem tal regulamentação.

Luciano Borghesi Filho, arquiteto e
urbanista formado pela Universidade

Federal de Santa Catarina, em Florianópolis,
tem MBA pelo International Institute for
Management Development, da Suíça, e

recebeu o título de Master of Arts in
Architecture pela Kingston University, da

Inglaterra.
Em sua carreira, Luciano desenvolveu

bairros planejados e master developments
na Inglaterra e na Espanha. No Brasil, foi

consultor de gestão empresarial na Gemini
Consulting e diretor de Incorporação da
Rossi Residencial, onde desenvolveu e

implantou o bairro planejado Villa Flora, em
Sumaré-SP, na região de Campinas, visitado

pela delegação da ADIT Brasil em 10 de
agosto.

Luciano é consultor na DRTZ Estratégia de
Produto Imobiliário, que tem como foco o

aumento de competitividade de
loteamentos, bairros planejados, master

developments e condomínios de
incorporação. Seu expertise contribui para

gerar produtos diferenciados, com
ambiência urbana qualificada, alinhados

com os fatores críticos de sucesso da
tipologia de produto, estimulando o

aumento da competitividade, mitigando os
riscos e potencializando os resultados dos

empreendimentos.

Arquitetos é que devem assinar projetos
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Os quase 200 empresários e executivos que
participaram da reunião-almoço de
apresentação do novo Manual do Grupo de
Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais
do Estado de São Paulo (Graprohab), em 13
de maio, no Edifício Milenium, se mostraram
entusiasmados com o modelo, de agilidade e
transparência nas informações. 

O lançamento, em reunião plenária para
associados do Secovi-SP e da AELO, sob a
coordenação da Vice-Presidência de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do
Secovi-SP.

O secretário da Habitação do Estado de São
Paulo, Flavio Amary, participou da
apresentação do Manual. Também estiveram
no evento o presidente da AELO e vice-
presidente de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente do Secovi-SP, Caio Portugal; o
presidente do Graprohab, Lacir Ferreira
Baldusco, e o professor Vicente C. Amadei,
coordenador de cursos de Loteamento da
Universidade Secovi-SP, além de técnicos
especialistas do Graprohab. 

Na foto superior, Lacir Baldusco ao explicar
as novidades do Manual, que seriam
detalhadas por Daniel Afonso de André,
analista de Tecnologia da Informação do
Graprohab, na foto inferior.

A reunião foi acompanhada por diretores,
conselheiros e colaboradores da AELO e do
Secovi-SP, entre os quais Luís Paulo Germanos,
Ciro Scopel, Carlos De Gióia, Elias Zitune,
Jorgito Donadelli, Ronaldo Lucas Brani, Ceci
Soares Krähenbühl Piccina, Zildete Medeiros,
Cibele Riva Rumel, Ruth Portugal, Mariângela
Iamondi Machado, Ângela Paiva Fernandes,

Luiz Augusto Pereira de Almeida, Carlos
Figueiredo e Paulo Velzi. Entre as 198 pessoas
do plenário, estavam dezenas de associados
procedentes do Interior paulista.

O secretário da Habitação, Flavio Amary
falou sobre o novo Manual do Graprohab:
“Desde 1.º de janeiro, início do governo João
Doria, o Estado de São Paulo segue um ritmo
ainda mais dinâmico. E isso não poderia ser
diferente na Secretaria da Habitação, que tive
a honra de assumir. Tem sido ótimo participar
de cerimônias de entrega de casas próprias
em inúmeras cidades do Estado e colocar em
prática, na Habitação, o estilo Doria. O
Manual significa mais agilidade, mais
transparência, menos papel. Algo que facilita

demais a vida dos
empreendedores de
parcelamento do solo, que, de
modo instantâneo, podem
acompanhar o andamento de
seus projetos no Graprohab.”

Os interessados já podem
entrar em contato com o
dinâmico sistema informatizado
do Manual do Graprohab,
acessando o site da Secretaria da
Habitação do Estado:
www.habitacao.sp.gov.br.
Abrindo a página principal, é só
clicar no link Graprohab, à
direita, e selecionar o item
desejado, como o próprio
Manual. O site da AELO também
já foi atualizado, trazendo o
novo Manual:
www.aelo.com.br/graprohab/.

De acordo com o site da Secretaria, o Novo
Manual do Graprohab está disponível desde
1.o de abril: todas as análises devem se
basear na versão 2019. Agora, a antiga
Cartilha de Dispensa de Análise faz parte do
Manual (capítulo 3).

O empreendedor pode consultá-lo de
várias formas:

Online através de um Web App que pode
ser consultado online ou offline, basta instalar
em seu dispositivo. Para ler o Manual offline
no IPhone ou IPad é necessário que seu
celular esteja atualizado com a versão 11.3 e
seguir os passos descritos no video. Para
instalar no Android basta clicar no ícone
"Adicionar o app Graprohab à tela inicial".

GRAPROHAB LANÇA O MANUAL DIGITAL

14



O advogado Marcos Saes (foto), que havia
sido apresentado aos associados da AELO
por meio de entrevista publicada na edição
de maio do jornal “AELO Informa”, estreou
no Comitê de Desenvolvimento Urbano
(CDU), em São Paulo, numa reunião
histórica, repleta de temas interessantes, em
27 de maio, dois meses depois de ter
assumido o cargo de diretor de Assuntos de
Meio Ambiente da AELO. A presença de Saes
no CDU foi valorizada por fatos recentes,
entre os quais a participação dele no painel
do 91.º Encontro Nacional da Indústria da
Construção (ENIC) em que o ministro do
Meio Ambiente, Ricardo Salles, colocou em
foco a Lei Geral de Licenciamento
Ambiental, no Rio de Janeiro.

Caio Portugal passou a palavra a Marcos
Saes, que logo no início de sua fala alertou
para um dos mais graves problemas
enfrentados pelos empreendedores de
parcelamento do solo em todo o País:
“Enquanto o setor produtivo produz, o
Poder Legislativo cria regras das quais
teremos de nos defender no futuro.” É como
se Saes estivesse acompanhando de perto o
ambiente de tensão vivido naquele mesmo
momento por Sorocaba, onde a Câmara
Municipal, após muita luta, conseguiu
derrubar um demagógico projeto de lei que
obrigaria os projetos de loteamentos a
terem fiação subterrânea em suas redes
elétricas.

Marcos Saes, advogado catarinense com
quase 20 anos de trabalho efetivo em causas
envolvendo o setor empresarial e a
legislação sobre meio ambiente, fez uma
sugestão aos participantes do CDU:
“Empresários e entidades imobiliárias devem
se preparar, sempre, para enfrentar ciladas,
que, depois de armadas por determinados
políticos, ficam de difícil solução, deixando
inevitáveis sequelas.” Ele relatou etapas de
sua carreira: “Quando comecei a atuar, ainda
nos tempos de estagiário na Faculdade de
Direito, havia consultorias para ajudar as
empresas empreendedoras a solucionar os
problemas. Nunca tinha pensado que
problemas no Judiciário poderiam ser
evitados. Saí da Faculdade para resolver
problemas. Uma liminar que demore quatro
ou cinco meses pode quebrar empresas!

Verifiquei que, assessorando empresas na
formatação de projetos a serem
apresentados a órgãos públicos, seria
possível contribuir para que houvesse
menos risco.”

De microfone em punho, Saes caminhou
pelas mesas do amplo salão do Secovi-SP,
lotado por um público que se entusiasmou
com suas explicações. Ao final, ele
respondeu perguntas de vários

participantes.
A vida de Marcos Saes, que já o colocava

num triângulo formado por Florianópolis,
Rio de Janeiro e Brasília, acrescentou São
Paulo, onde reuniões com diretores da AELO
e do Secovi-SP contribuem para reforçar a
estratégia empresarial capaz de aprimorar o
equilíbrio entre meio ambiente e
desenvolvimento.

Em 19 de junho, Saes esteve em Brasília
para participar de audiência pública
destinada a debater, na Câmara, o Projeto de
Lei 3.729/2004, que define um marco legal
nacional para o licenciamento ambiental. A
reunião foi presidida pelo deputado federal
Kim Kataguiri (DEM-SP), coordenador do
Grupo de Trabalho na Câmara, tendo como
tema “Vincular licenciamento a concessão
de certidão do uso do solo, outorga de uso
da água e outros atos autorizativos”. Kim,
assim como o ministro Ricardo Salles e o
advogado Marcos Saes, considera urgente a
necessidade de atualização da legislação
sobre licenciamento ambiental para conferir
maior eficiência, segurança, agilidade e
amenizar as sobreposições de competências
institucionais.

Nesta foto, um exemplo de
empreendimento imobiliário que preserva a
natureza e também a qualidade de vida dos
moradores. Meio ambiente, sim.
Desenvolvimento também. 
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O diretor de Relações Institucionais da AELO e
delegado Regional em Franca, Jorgito Donadelli,
escreveu este artigo, uma sincera advertência
aos empreendedores. Na foto, Jorgito está ao
centro, ladeado pelos delegados Regionais Júlio
Peixoto, do Oeste Paulista, e Thiago Ribeiro, de
São José do Rio Preto. Eis seu texto.

Não é de hoje que a AELO tem diversas
iniciativas que buscam difundir as boas práticas
do setor. Entre elas, estão as oficinas,
promovidas em conjunto com o Secovi-SP, por
meio das quais mantemos diálogo com os
órgãos em que nossos projetos tramitam até a
aprovação final.

Há oficinas da Secretaria da Habitação do
Estado de São Paulo, da Cetesb e da Sabesp,
entre outras. Em reuniões, grupos de trabalho
tentam melhorar a interlocução do setor com
órgãos aprovadores de projetos de loteamentos.
O presidente da AELO, Caio Portugal,
incentivador das oficinas pioneiras, delega
poderes para diretores e conselheiros
representarem a entidade nos encontros.

A dinâmica de funcionamento dessas oficinas
é calcada em discussões que buscam entender
as necessidades do órgão aprovador e também
expor as dificuldades do setor diante de
determinadas imposições daquele órgão. Assim,
de modo aberto, direto, os dois lados idealizam
alternativas capazes de aproximar os interesses,
quebrando paradigmas anteriormente tidos
como intransponíveis.

Como exemplo, podemos citar a Oficina da
Sabesp, que, instituída em 2018, trabalhou pela
melhoria da Carta de Diretrizes. O texto foi
discutido como fórmula para eliminar dúvidas,
para que ficasse o mais claro possível.  A tônica
sempre foi corrigir pontos que dificultam nosso
trabalho, atendendo às necessidades da Sabesp. 

Nessas reuniões com a Sabesp, das quais
participo juntamente com Ruth Carmona Cesar
Portugal, conselheira da AELO, temos tido a

oportunidade de discutir as exigências técnicas
diretamente com esse órgão aprovador. Em
determinados momentos, são apresentadas, de
forma institucional, algumas “ETs” que
suscitaram dúvidas, de nossa parte, quanto ao
entendimento ou até mesmo sua necessidade.
Tais discussões servem para que a Sabesp possa
corrigir possíveis exageros das regras ou,
quando necessário, orientar seus técnicos. Por
outro lado, temos um “raio x” dos projetos que
nossas empresas submetem à aprovação. O
mesmo vale para oficinas com a Cetesb, com o
Graprohab, com a Secretaria da Habitação.

Lamentavelmente, no entanto, percebe-se que
são apresentados inúmeros projetos
empresariais de baixíssima qualidade. Em alguns
casos, nem foram observados os manuais de
conduta. Ora, dar entrada a um projeto de
qualidade discutível para trâmite e apreciação
dos órgãos sem observar as regras que constam
nos manuais de aprovação gera desperdício de
tempo e de trabalho para toda a cadeia
responsável pelas aprovações, além de frustrar o
próprio empreendedor.

Pasmem vocês! Em agosto de 2018, quando
do painel sobre loteamentos na Convenção

Secovi, o presidente do
Graprohab, Lacir Baldusco, ao
responder pergunta do
público sobre os maiores
problemas de projetos
apresentados à sua área, disse
que há casos de reprovação
pela simples falta de
assinatura do empreendedor.
E provocou risos na plateia, no
auditório lotado do Secovi-SP.

Falhas em decorrência de
preceitos básicos podem
ocorrer em qualquer um dos
nossos projetos. Isto serve
fundamentalmente para ser

salientada a necessidade de as empresas
estarem atentas ao trabalho dos técnicos
contratados para elaboração dos diferentes
projetos necessários para aprovação de um
loteamento. Já ouvi muitas críticas com relação à
rigidez dos órgãos aprovadores. Mas,
ultimamente, ao participar das oficinas, verifico
que, de maneira genérica, temos bastante a
melhorar em termos de qualidade do material
que apresentamos aos órgãos. Desde detalhes
simples, como a cor de identificação de um
equipamento, até a falta de um ou mais
projetos, há situações que podem passar
despercebidas. A checagem final da
documentação é etapa imprescindível, que deve
ser observada com rigidez pelo empreendedor.

As oficinas vêm servindo para entendermos
melhor em quais pontos nossas empresas
podem atuar, para haver eficiência na aprovação
de projetos. É fundamental entendermos que
boa parte do tempo gasto na aprovação diz
respeito ao retrabalho – que pode e deve ser
evitado. Não podemos cobrar eficiência dos
órgãos aprovadores se cada um de nós não tiver
humildade e coragem para se olhar no espelho.
Fica aqui nosso alerta aos associados da AELO.
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 O jovem Thiago Nogueira Mendonça Ribeiro
(foto) é o mais novo Delegado Regional da
AELO no Interior paulista. Em maio, ele
assumiu, na Região de São José do Rio Preto, o
cargo que foi brilhantemente exercido pelo
seu pai, Joaquim Ribeiro. Após presidir a
Federação Nacional dos Corretores de Imóveis

(Fenaci), Joaquim prefere dedicar-se agora aos
negócios de sua imobiliária, em Rio Preto e
Mirassol, e colaborar com a AELO, Secovi-SP e
Fenaci.

A Região Administrativa de São José do Rio
Preto possui grande potencial econômico e
surge entre as regiões líderes em número de

projetos de loteamentos nos últimos três anos.
Em 2018, essa região foi a que mais lançou
lotes, com um total de 5.810, seguida de
Campinas, com 4.510; Sorocaba, com 3.623, e
Ribeirão Preto, com 3.041. Dos mais de 600
novos associados da AELO, pelo menos 80 são
da área de Rio Preto.

CORAGEM PARA SE OLHAR NO ESPELHO

Rio Preto reforça regionais AELO
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José Eduardo Ferreira, presidente da
Associação das Empresas Loteadoras do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (AELO-TAP),
integrada por 66 municípios e filiada à AELO
presidida por Caio Portugal, escreveu este
artigo para relatar nova conquista em
Uberlândia, onde a entidade tem sede. Nesta
foto, Ferreira caminha pelo salão do Secovi-SP,
em São Paulo, em reunião do CDU.

Este é seu artigo.
O mundo somente progride com ideias

diferentes das já estabelecidas pelo ser
humano. É assim que começa uma mudança
de paradigma da forma de pensar de um setor
muito específico e extremamente importante
da nossa economia, o setor de loteamentos.
Com este pensamento, nasceu a AELO – TAP,
Associação das Empresas de Loteamento e
Desenvolvimento Urbano do Triângulo Mineiro
e Alto Paranaíba,  sediada em Uberlândia. A
AELO-TAP vem fomentando este mercado e
trabalhando em conjunto com os diversos
órgãos públicos na elaboração de legislação e
regras mais claras e objetivas, que atendam ao
desenvolvimento do setor, dando segurança
ao funcionalismo público e gerando produtos
mais adequados às exigências dos
consumidores.

Este trabalho conjunto, culminou na
publicação no Diário Oficial de Uberlândia
(DOU), da Portaria Nº 46.338, de 4 de junho de
2019, que aprova o Manual de Orientação de
Análise e e Aprovação de Loteamento do
Município de Uberlândia. O prefeito, Odelmo
Leão; o presidente da Câmara Municipal, Hélio
Ferraz de Oliveira, o Baiano, e a gestão do
secretário municipal de Planejamento Urbano,
Rubens Yoshimoto, que trabalhando em apoio
à cidade, tiveram papel fundamental neste
processo, ouvindo todas as partes interessadas
e gerando as bases de regras de trabalho que
impactarão positivamente na economia do

município. “Podemos dizer que este manual é
um marco para o desenvolvimento da cidade e
servirá de exemplo em toda a região”, diz o
secretário Yoshimoto.

Esse modelo é parecido com o Graprohab,
do Estado de São Paulo, focalizado em outras
páginas deste jornal e que foi implantado em
1991, reduzindo a burocracia e o tempo de
aprovação de projetos nos municípios. Um
loteamento não se faz da noite para o dia, pois
são necessários anos de planejamento.
Quando um loteamento é projetado, na
realidade, está se fazendo uma parte
importante da cidade e não somente as casas,
onde as pessoas irão morar. Toda a
infraestrutura é pensada: ruas com asfalto e
sarjetas, sistemas de água pluvial, adutoras de
água tratada, emissários de esgoto, postes de
rede de energia elétrica, áreas de preservação
ambiental (APPs, áreas verdes, etc), espaços
institucionais públicos (praças, áreas de lazer,
equipamentos públicos).

A empresa urbanizadora é que faz grande
parte das cidades. É a urbanizadora que
desenvolve a área onde a população vai
viver. Estas empresas sérias são a força
motriz das cidades modernas, levando
adiante o chamado “novo urbanismo”, com
novas tecnologias construtivas e formas de
interação da população com os espaços
urbanos. As urbanizadoras criam milhares de
empregos nessa grande cadeia produtiva.
Tais empresas também financiam a aquisição
de lotes novos pela população, uma vez que
não existe financiamento público para essa
finalidade. 

Trata-se de uma verdade “não dita” pelos
governantes e pelo poder público de  modo
geral. Iniciativas como esta, em que o poder
público trabalha em conjunto com a iniciativa
privada, são a nova forma de se fazer um Brasil
com regras igualitárias e justas para todos.
Uberlândia é exemplo positivo.

Este, sim, é o Brasil que eu quero! 

UBERLÂNDIA NA ROTA DO DESENVOLVIMENTO

A AELO Minas, fundada em 17 de
dezembro de 2018 com o nome de
Associação das Empresas de Loteamento e
Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais,
com sede em Belo Horizonte, vai recebendo
associados de várias outras regiões do
Estado. Desde a sua origem, a entidade é
formada em parceria com a CMI/Secovi-MG,

Câmara do Mercado Imobiliário e Sindicato
das Empresas do Mercado Imobiliário de
Minas Gerais, e com o SindusCon-MG,
Sindicato da Indústria da Construção Civil no
Estado de Minas Gerais. De acordo com seu
presidente, Flávio Guerra, que tem Adriano
Manetta como vice, “a AELO Minas vai atuar
em parceria com essas duas entidades,

articulando as ações institucionais com foco
nas atividades de loteamento e
desenvolvimento urbano.” 

A AELO-TAP, com sede em Uberlândia, se
dispõe a colaborar com a AELO Minas, num
intercâmbio de experiências e na soma de
forças, em conjunto com a AELO fundada
em São Paulo, hoje em 16 Estados.

AELO Minas abre espaço a todo o estado
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O advogado Luís Paulo Germanos, vice-
presidente da AELO e coordenador do Grupo
de Trabalho de Boas Práticas no Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU), não se cansa
de discutir polêmicas em torno da Lei n.º
13.786/2018, a Lei do Distrato. Ele participou
do seminário jurídico específico sobre a nova
lei, no Secovi-SP, em 13 e 20 de maio. Em 27 de
maio, tornou-se o centro de um debate sobre
o mesmo tema, no CDU. Ao lado do presidente
da AELO, Caio Portugal, também coordenador
do Comitê, Luís Paulo (foto) ressaltou que o
seminário de dois dias possibilitou explicar
detalhes complexos da legislação.

Segundo Luís Paulo Germanos, a Lei do
Distrato, sancionada há sete meses, desperta
dúvidas a serem esclarecidas, e deverá
demorar de oito meses a um ano até que os
novos contratos, pautados com base nas
novas regras, sejam recepcionados e
apreciados pelo Poder Judiciário. Ele
comentou que a maioria das decisões judiciais
até então proferidas nas ações que versam
sobre rescisão de contrato e que mencionam a
Lei nº 13.786/18 diz respeito à possibilidade,
ou não, de sua aplicação aos contratos
anteriormente firmados. O advogado ressaltou
o fato de o Poder Judiciário estar firmando
entendimento no sentido de garantir a
irretroatividade da lei, ou seja, o novo
regramento não deve ser aplicado para
situações pretéritas: “Por outro lado, alguns
juristas defendem a aplicação da nova lei,
mesmo aos contratos celebrados previamente
à sua vigência, sob o argumento de que a sua
incidência ocorreria sobre os efeitos
produzidos pelo contrato.”

Teses defendidas por dirigentes de
experiência, como Claudio Bernardes, Luiz
Augusto Pereira de Almeida, Claudio e Elias
Zitune (nestas fotos), confirmaram a conclusão
de Caio Portugal e Luís Paulo de que a nova lei
beneficia o setor, mas requer constantes
estudos. Luís Paulo definiu: “A lei continua em
permanente assembleia.”

O advogado encerrou sua participação,
explicando: “Pessoalmente, e em
homenagem à segurança jurídica, defendo a
irretroatividade da lei, sendo admitida,
apenas em casos pontuais e excepcionais, a
sua aplicabilidade aos contratos celebrados
anteriormente à sua edição.”

CDU DECIFRA POLÊMICAS SOBRE DISTRATO
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Estas fotos mostram leitores atuantes do
jornal “AELO Informa”. Eles não se limitam a
ler: tratam de fazer sugestões de temas e
escrever artigos. Ciro Scopel, acima,
experiente empreendedor de loteamentos,
presidente do Conselho Consultivo da
AELO, já publicou vários textos nos
informativos da entidade. A delegação de
São José dos Campos, abaixo, formada pela
família da conselheira Ângela Paiva
Fernandes, sempre presente nas reuniões
do CDU e em outros eventos, trata de
divulgar ações em defesa do seu município.
Na edição anterior do “AELO Informa”, um

artigo de Ângela ocupou duas páginas,
focalizando o empenho da sociedade civil
para influir na Lei de Zoneamento de São
José.

O jornal é da AELO, é de todos. Você,
associado da AELO, tem o direito de pleitear
espaço nestas para relatar algum fato de
interesse geral ou específico, ou emitir
opinião. A equipe jornalística da AELO, que
produz o boletim semanal “AELO Online” e
este jornal periódico, criou a seção “Canal
Aberto”, que fica à disposição de todos.

Contribua para o jornal. Envie sugestão ou
artigo: lcramosramos@gmail.com.

O Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU), que acaba de
completar 19 anos de produtiva
parceria entre a AELO, o Secovi-SP e
o SindusCon-SP, vive momento
especial, em que suas movimentadas
reuniões, coordenadas pelo
presidente da AELO, Caio Portugal,
chegam a atrair até 120 empresários
e executivos. Um dos segredos para o
fortalecimento do CDU, garantindo
conquistas na luta pela segurança
jurídica e por melhores condições
para a atividade de parcelamento do
solo, é a distribuição de tarefas entre
os participantes, por meio de Grupos
de Trabalho. 

Existem as oficinas perenes do CDU
com a Secretaria da Habitação do
Estado de São Paulo, Sabesp, Cetesb,
registros de imóveis e
concessionárias de distribuição de
energia elétrica – Elektro, CPFL, Bandeirante e
ENEL, que favorecem o diálogo das entidades
com as prestadoras de serviços. As empresas
concessionárias de distribuição de água e de
energia elétrica, por exemplo, cuja qualidade de
serviços tem provocado reclamações de
empreendedores, estão no radar dos GTs.

Ruth Carmona Cesar Portugal (foto), membro
do Conselho Fiscal da AELO e participante
assídua das reuniões do CDU, trabalha nos GTs

da Sabesp e das Distribuidoras de Energia
Elétrica. A atuação de Ruth propiciou, nos
últimos anos, um Manual de Normas de
Relacionamento com a Sabesp, de grande
utilidade para empreendedores em busca de
soluções junto a essa empresa de saneamento
básico do governo do Estado de São Paulo.
Recentemente, o diretor Jorgito Donadelli
relatou ao CDU o produtivo encontro do GT
com o comando da Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL), em Campinas, reforçando o

diálogo com aquela companhia, que
abrange grande parte do Interior e do
Litoral.

Ruth Portugal tem mantido contatos
com a ENEL Distribuição São Paulo,
sucessora da antiga Eletropaulo
Metropolitana. Recentemente, uma
empresa do ABC, na região metropolitana
de São Paulo, quis reclamar sobre
constantes casos de interrupção do
fornecimento de energia, e pediu
orientação a Ruth Portugal, que lhe
explicou: a empresa deveria recorrer ao
caminho habitual – ligar para o número de
telefone 0800 72 71 196 da ENEL, abrir um
protocolo, falar com a atendente, citar o
número da instalação e pedir uma análise
de tensão junto à ligação de energia, um
serviço gratuito. “Vários municípios da
Grande São Paulo têm sua distribuição de
energia prejudicada pelo sistema mais
antigo”, disse Ruth. “Infelizmente, tem sido

mesmo habitual a oscilação de energia. No
nosso Grupo de Trabalho, inclusive, estamos
contemplando este tema.”

Essas explicações de Ruth Portugal são válidas
também para empreendedores de outras
regiões de São Paulo e para outros Estados,
qualquer que seja a distribuidora de energia. Se
for necessária a troca de equipamento, deve ser
contratado um técnico para levar adiante a
solução do problema.

RUTH PORTUGAL E A ENERGIA ELÉTRICA

Jornal é da AELO, é de todos:
Escreva também
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Washington Luiz, vereador, deputado
estadual, senador, prefeito, governador e
presidente da República, criou, há quase
cem anos, uma frase que persiste como
exemplo para gestores públicos: “Governar
é abrir estradas”. Nascido em Macaé, no
Estado do Rio, em 1869, estudou Direito da
Faculdade do Largo São Francisco, em São
Paulo, e iniciou a carreira política em
Batatais, a 400 km da Capital paulista,
tornando-se vereador (1897) e prefeito
(1898). Sua ascensão na política foi tão
rápida quanto a evolução do automóvel,
veículo que no começo do século 20
passou a invadir as cidades e a exigir
estradas.

Governador de São Paulo de 1920 a 1924

e presidente do Brasil de 1926 a 1930,
Washington Luiz foi o responsável pela
construção do Caminho do Mar, estrada
asfaltada pioneira, na ligação entre São
Paulo e Santos, atravessando a Serra do
Mar, inspiração para modernas rodovias
que mais tarde cortariam o Estado. É o
caso da exemplar Rodovia Carvalho Pinto,
mostrada na foto – continuação da
Rodovia Ayrton Senna rumo ao Vale do
Paraíba, paralela à Rodovia Presidente
Dutra.

Das 10 melhores rodovias do País, 9
estão em São Paulo, e têm tudo a ver com
o lema de Washington Luiz, político
falecido em 1957, época em que outro
presidente, Juscelino Kubitschek, começou

a levar adiante as obras da Belém-Brasília e
a estimular a indústria automobilística.
Uma pena que, paralelamente, as ferrovias,
vitais para a expansão do Interior paulista
de 1880 a 1960, tenham sido banidas,
política na contramão do que ocorre na
Europa, no Japão e na China, com seus
trens-bala. De qualquer modo, rodovias de
qualidade, administradas por consórcios
privados e mantidas por meio de pedágios,
garantem mobilidade, segurança e
progresso às cidades, como instrumento
de apoio a novos loteamentos. Não se faz
rodovia e loteamento por meio do
WhatsApp ou do Google: seriedade e
trabalho são fundamentais para quem
busca os legítimos caminhos para o futuro.

CAMINHOS 
PARA O FUTURO
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