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CAIO PORTUGAL

Quem ainda não percebeu que o Brasil é,
hoje, um país dividido? Uma divisão que
interessa somente a grupos radicais e que
contribui para prolongar a crise, retardando a
completa retomada do desenvolvimento. O
Brasil do “nós” contra “eles”, dividido em
facções que se acusam mutuamente, passando
por cima da razão e da autêntica democracia,
está nos últimos dias do primeiro ano de um
governo eleito, em nome da esperança, por 57
milhões de cidadãos.

Apesar de avanços, como a existência de um
excelente quadro de ministros, o surgimento
de sinais positivos na economia e a tão
esperada reforma da Previdência, o primeiro
ano do governo Jair Bolsonaro foi prejudicado
por embates em torno de ações e frases do
próprio presidente e de seus principais aliados.
O panorama também sofreu influência do
constante torpedeamento do governo por
parte de grupos políticos derrotados nas urnas
e condenados nos tribunais – grupos
lamentavelmente apoiados por uma voraz e
tendenciosa parcela da mídia. Tempos de “fake
news”, de derrota do patriotismo, de afronta ao
interesse público e até de ameaça ao combate
à corrupção.

Vem aí 2020. A simples chegada de um novo
ano, o segundo do atual governo, não significa,
por si só, uma completa transformação em
relação aos problemas de 2019. Mas o Brasil

inteiro deveria aproveitar os dias de
confraternização do Natal e do Ano Novo para
refletir sobre a necessidade de cada cidadão
atuar pela tentativa de se reduzir o ímpeto do
estilo guerrilheiro. Os grupos radicais não
desaparecem. Os interesses nessa divisão,
também. Entretanto, o lado bom precisa lutar
para que, aos poucos, prevaleçam o equilíbrio e
a paz, tanto em ações dos três Poderes da
República quanto no comportamento de toda
a sociedade. Deixar 2022 para 2022!

A AELO, paralelamente aos fatos nacionais e
internacionais, prosseguiu sua evolução em
2019, como sabem os leitores das recentes
edições deste jornal impresso e do boletim
semanal “AELO Online”. Novos avanços da
entidade estão na “Análise do Presidente”
(página 3) e nas demais páginas da edição.

De que lado está a AELO? Tradicionalmente, a
AELO se identifica com as propostas Liberais,
de diminuição do tamanho do Estado, do
incentivo à livre concorrência, caminho mais
eficiente para a construção de uma Nação que
gera oportunidade, e possibilita o crescimento
individual e coletivo, rejeita o populismo de
esquerda ou direita – que flertou com a
corrupção e que contribuiu para jogar o País na
crise. Somos contra qualquer tipo de
radicalismo político, econômico e religioso.
Somos pelo trabalho, pela construção, e
sempre pelo diálogo e o consenso.

A AELO está no lado do Brasil!
Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos.

NO LADO DO BRASIL!
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Caio Portugal, presidente da AELO e 
vice-presidente de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente do Secovi-SP,
apresenta a “Análise do Presidente”.

O ano vai se aproximando do seu final, e
podemos avaliar que vivemos uma nova
fase no nosso Brasil. É muito importante
que tenhamos uma percepção além da
bruma da mídia, tentando compreender as
novas conexões dos Poderes, em especial a
relação do executivo federal e sua relação
com o legislativo. Nesse sentido, o
chamado presidencialismo de coalizão, tão
marcado, desgastado e ultrapassado nas
últimas legislaturas, vem sendo substituído
por um equilíbrio de forças, permitindo
uma maior atuação do legislativo, com
protagonismo, e mesmo liderando
algumas das reformas do Estado, tão
fundamentais para a recuperação da
economia – em especial da geração de
riquezas e do emprego.

Dentro desse contexto, a AELO como
entidade política apartidária, atuou com
outras entidades do grupo “reformar para
mudar”, pela aprovação da reforma da
Previdência. Essa reforma já está
devolvendo a confiança ao consumidor, à
indústria, ao comércio, e obviamente, ao
mercado imobiliário. Os dados da pesquisa
Nacional da AELO, em conjunto com a
Brain e o Secovi-SP, já demonstram isso.  

Mas ainda há muito por fazer. Temos
debatido as propostas de reforma
tributária que estão em tramitação no
Senado e na Câmara dos Deputados.
Juntamente com o Secovi-SP, SindusCon-
SP, Abrainc e CBIC, conseguimos impor,
através de deputados e senadores,
emendas às propostas que poderão
viabilizar o adequado entendimento das
especificidades do mercado imobiliário e,
em especial. do segmento de loteamentos.
Essa discussão tem exigido um
acompanhamento perene, com
apresentação de elementos objetivos de
simulação dos efeitos sobre as atividades
imobiliárias, pesquisa e coleta dos sistemas
tributários internacionais que têm o tributo
sobre valor agregado. Tal exercício pode
demonstrar os efeitos nefastos à produção

de lotes urbanizados das propostas de
emendas tributárias previstos na PEC 45/19
(Câmara dos Deputados) e na PEC 110/19
(Senado Federal).

No campo das propostas legislativas,
continuamos acompanhando o avanço do
Projeto da Lei Geral do Licenciamento
Ambiental. Nosso diretor de Assuntos de
Meio Ambiente, Marcos Saes, tem atuado
diretamente no assunto, levando subsídios
ao Parlamento, e também em conexão com
o Ministério do Meio Ambiente e o Ibama.
Ainda nessa seara, temos proposto
instrumento para ressarcimento aos
investimentos do setor em saneamento na
proposta do novo marco regulatório do
Saneamento.

Nas ações de desburocratização,
continuamos com as oficinas perenes com
a Cetesb, Sabesp, Secretaria da Habitação,
Cartórios de Registro, e agora estamos
viabilizando oficinas junto à Secretaria de
Logística e Transporte, e ao Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo. Na esteira das ações
perenes, temos cobrado a formalização de
solução para a questão do IPHAN, assunto
que a ADEMI-ES e o Sinduscon-ES vêm
sendo aliados da AELO, além da CBIC.

O ano que está por vir será de
fundamental importância para o setor de
loteamentos, seja por se tratar de ano de
eleições municipais – ente do executivo
mais diretamente ligado às atividades do
loteador –, seja pelo recente pacote de
reforma do Estado Brasileiro proposto pelo
governo federal. Aliás, trabalharemos para
que essas reformas sejam aprovadas, pois
estão no caminho certo da diminuição do
Estado Brasileiro e da maximização da
eficiência da gestão pública.

Nesse condão, passei a atuar como
presidente do Conselho Gestor da
Secretaria da Habitação do Governo do
Estado de São Paulo, hoje dirigida pelo
nosso ex-presidente Flavio Amary. Ele tem
trabalhado com muita energia, e já
produziu enormes avanços, como a
digitalização do Graprohab, a criação do
Programa Nossa Casa e a dinamização do
Programa Cidade Legal.

No campo do judiciário, a AELO passou a
atuar como “amicus curiae” em algumas
ações que envolvem temas ambientais, tais
como o TEMA 1010 do STJ, que avalia a
prevalência do novo Código Florestal em
face da Lei 6.766/79 no que se refere às
APP de curso d´água. Também como
“amicus curiae”, acompanhamos as ações
de inconstitucionalidade em face da Lei n.º
13.465/17.

O novo procurador-geral da República,
Augusto Aras, esteve no Secovi-SP no final
de outubro, demonstrando propiciar a
aproximação com os setores produtivos e,
em especial, a indústria imobiliária,
visando um ambiente de maior segurança
jurídica.

Enfim, o ano novo está à nossa porta.
Desafios não faltam, para que a AELO
continue a defender a livre iniciativa, a
reforma do Estado e a melhoria contínua
do ambiente de negócios para as empresas
do setor. É um estilo de luta sempre com
base na ética, na lealdade e na
convergência com as demais entidades do
setor, agora ainda mais unidas. As
entidades da habitação convivem lado a
lado, somando forças no edifício Secovi-SP,
sede também do SindusCon-SP, da Fiabci-
Brasil e, desde abril, da nossa AELO.
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Os leitores do jornal “AELO Informa”
estão familiarizados com a Pesquisa do
Mercado de Lotes Urbanizados do Estado
de São Paulo, cujo sucesso no decorrer de
2018, originou levantamentos de âmbito
nacional em 2019. Tudo a ver: a AELO,
hoje, tem associados em 16 Estados.
Nestas duas páginas, é reproduzida a
reportagem da jornalista Shirley Valentin
publicada na “Revista do Secovi-SP”, que
tem Maria do Carmo Gregório como
editora, informações que indicam o
caminho aos loteadores.

Conforme foi mostrado na edição
anterior deste jornal, a AELO expandiu
para todo o País a pesquisa do mercado
paulista de lotes urbanizados, lançada no
final de 2017, parceria do Secovi-SP e da
AELO com a empresa a Brain – Bureau de
Inteligência Corporativa. Já tem sido
possível analisar o comportamento do
setor de desenvolvimento urbano de 180
municípios, em 16 Estados – mais que o
dobro da área pesquisada em São Paulo,
que é baseada em 65 municípios.

A pesquisa de âmbito nacional foi feita
nos dois primeiros semestres de 2019 nos
65 municípios paulistas e nos principais
de 12 outros Estados – Minas Gerais,
Amazonas, Pará, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Espírito
Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul. A partir do levantamento do
terceiro trimestre, foram incluídos mais
três Estados, por meio de suas capitais:
Ceará (Fortaleza), Maranhão (São Luís) e
Mato Grosso do Sul (Campo Grande). Ou
seja: agora são 16 Estados pesquisados.

A pesquisa nacional reúne informações
de lançamentos de novas unidades de
janeiro de 2018 a março de 2019, trimestre
por trimestre. O melhor resultado
percebido até agora se refere ao quarto
trimestre de 2018, com 18.400 lotes
lançados. Apesar de o resultado do
primeiro trimestre de 2019 ser inferior,
com 11.480 unidades lançadas, ainda assim
superou em 20% o total de igual período
do ano passado. O mesmo ocorreu com os
lançamentos do segundo trimestre de
2019, com 11.447 unidades, 18% acima do
registrado no segundo de 2018.

O coordenador da pesquisa, Fábio Tadeu
Araújo (foto), sócio-diretor da Brain, explica:
“Em relação aos dados do final de 2018, os
resultados atuais podem ser considerados
ruins. Mas, comparados com os mesmos
trimestres do ano passado, são bons.
Registramos dois períodos de alta e, assim
como na incorporação imobiliária, o último
trimestre do ano costuma ser o melhor e
mais positivo para os loteadores.”

Nos seis primeiros meses de 2019,
foram lançados 22.927 lotes, 25,8% acima
dos 18 mil do mesmo período de 2018.
Esse crescimento é considerado positivo
por Fábio Araújo. Em 2018, do total
lançado no primeiro semestre, 75% a 80%
das unidades eram de loteamentos
abertos. No terceiro trimestre e no quarto,
a representação de loteamentos abertos
caiu para 66% e 57,6%, respectivamente.
No primeiro trimestre deste ano, porém,
as unidades em loteamentos fechados
representaram 45% contra 55% nos
loteamentos abertos.

A leitura dos dados mostra que os
empreendedores têm sido mais
cautelosos com lançamentos em
loteamentos fechados. Tal
comportamento, diz Araújo, não se

explica pela dificuldade na aprovação
desse tipo de produto imobiliário, mas
sim pelo alto custo tanto do projeto
quanto do lote, cujo tíquete médio é
maior do que as unidades em
loteamentos abertos. “Esses fatores
aumentam o risco para o loteador, que
acaba pensando mais no volume de
unidades lançadas”, analisa. “Mas
acreditamos em novo cenário de
equilíbrio entre as modalidades.”

Informações sobre a comercialização de
unidades de lotes referem-se somente a
2019, quando os dados passaram a ser
compilados. No primeiro trimestre, foram
vendidos 13.000 lotes; no segundo
trimestre, o volume subiu para 15.300
unidades. Desse total, os comercializados
no Estado de São Paulo chegam a 10.110
lotes: dois terços do mercado referente a
13 Estados. Araújo explica: “Em breve,
Minas Gerais, o segundo maior mercado,
será incluído na pesquisa, e a expectativa
é de que essa participação fique em 50%
para São Paulo e 50% para o restante do
Brasil.” Ver Fábio Araújo no Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=vm
6oLurl7aA

PESQUISA NACIONAL APONTA CAMINHOS
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Nos 65 municípios do Estado de São Paulo
que compõem a base da pesquisa de
loteamentos, foram lançados no segundo
trimestre de 2019 (abril a junho), 7,9 mil
lotes residenciais, divididos em 27
loteamentos, resultando na média de 294
lotes por empreendimento. Comparado com
o segundo trimestre de 2018, de 6,3 mil
lotes, houve crescimento de 27%. O gráfico
desta página apresenta lançamentos desde
2015 quanto ao número de lotes e ao de
loteamentos.

Nas Regiões Administrativas (RAs)
paulistas, a de Campinas registrou a maior
quantidade de unidades lançadas no
segundo trimestre, com 4.171 lotes e VGL
(Valor Global Lançado) de R$ 625 milhões,
como explica Fábio Araújo (foto). As regiões
de Ribeirão Preto, Sorocaba, Araraquara,
Franca, Barretos, Presidente Prudente e São
José do Rio Preto também se destacam.

Em volume de vendas, no segundo
trimestre foram comercializados 8,8 mil
lotes, líquidos de distratos, nas 65 cidades
pesquisadas. A RA de Campinas concentrou
29% dos lotes vendidos.

Nas cidades, há 514 empreendimentos
com lotes disponíveis para venda, lançados
a partir de julho de 2013. Esses loteamentos
totalizam 186,2 mil lotes, dos quais 36,3 mil
ainda estavam disponíveis para venda em
junho deste ano. Desse total, 66% dos lotes
tinham até 250 m² de área privativa e 38%
preço médio por metro quadrado de área
privativa entre R$ 401,00 e R$ 600,00. À
venda, 54,7% das unidades são de
loteamentos abertos; 45,3% de fechados.

A área média dos lotes lançados em
loteamentos abertos foi de 216 m², enquanto
os loteamentos fechados registraram
metragem média de 350 m². O preço médio
do metro quadrado de área privativa nos
loteamentos fechados também é maior do
que nos empreendimentos abertos.

Nos loteamentos abertos, o tíquete médio
do lote é de R$ 85.500,00, e nos fechados,
R$ 198.000,00. Por metro quadrado, o valor
foi calculado em R$ 396,00, nos loteamentos
abertos, e em R$ 567,00 nos fechados.

Os números de lançamentos no Estado de
São Paulo foram bastante positivos, e a
expectativa do setor é de o balanço final

deste ano registrar significativa recuperação.
Nos seis primeiros meses de 2019, foram
lançados 46 loteamentos, resultado pouco
acima da metade do total lançado em todo
o ano passado, que foi de 88 loteamentos. 

O presidente da AELO e vice-presidente de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
do Secovi-SP, Caio Portugal, explica: “Isso
indica que vamos superar os índices, porque,
tradicionalmente, o quarto trimestre do ano
concentra o maior número de lançamento.”

Em número de unidades de lotes, 2019
tem registrado dados acima dos de 2018.
No primeiro e segundo trimestres, o
crescimento foi de 27% e 24%,
respectivamente, em comparação com os
mesmos períodos do ano passado.

Fábio Araújo comenta: “Esse resultado
indica uma redução do tamanho médio dos
loteamentos ou, então, a ampliação das
fases de lançamento. Ou seja, os
empreendedores estão fracionando em duas
ou três fases o lançamento. Também
registramos mais produtos econômicos, que
se ajustam à realidade socioeconômica atual
do País.”

O nível de emprego influi nas mudanças,
como relata Araújo: “Os índices de
contratação formal, com carteira assinada,
para profissionais com salários acima de R$
4 mil, continuam negativos. As empresas
têm demitido mais funcionários com cargos
de chefia do que contratado. Esse é um
dado para que os loteadores olhem com
mais atenção o mercado de lotes
econômicos.”

Observando-se os indicadores do mercado
de loteamentos no Estado de São Paulo,
percebe-se que os produtos lançados estão
menores e mais baratos. As vendas, porém,
superam os lançamentos. Caio Portugal
conclui que esta é a fotografia do mercado:
“Pesquisas regionais e nacionais, como as
que apresentamos, nos ajudam no
relacionamento com órgãos da
administração pública e com as
concessionárias de serviços. Com base nos
números e nas análises das pesquisas,
podemos exibir a grandeza deste mercado e
pleitear melhorias e mudanças para o setor,
como garantir celeridade na aprovação de
projetos de loteamentos.”

SÃO PAULO REFLETE AS OSCILAÇÕES
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Ruth Carmona Cesar Portugal, diretora da
empresa GP Desenvolvimento Urbano, na
região metropolitana de São Paulo, membro do
Conselho Fiscal da AELO e participante de
grupos de trabalho do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU), escreveu
artigo especialmente para o nosso jornal,
compartilhando experiências. É arquiteta pela
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Mackenzie e tem
complementação em Engenharia Civil pela
FEESP. 

Na GP Desenvolvimento Urbano, fundada por
Geraldo Portugal, Ruth trabalha em conjunto
com o irmão, Caio Portugal. A empresa totaliza
57 empreendimentos imobiliários construídos;
mais de 16 milhões de metros quadrados
urbanizados de forma sustentável; mais de 15
mil unidades entregues. Em seu texto, a
arquiteta destaca o sistema fotovoltaico
implantado no inovador Gran Ville São
Venâncio (foto), em Itupeva, no Interior paulista.
A energia solar fotovoltaica é considerada
grande aliada da sustentabilidade, além da
vantagem econômica na conta da luz.

Eis o artigo “O amor por terra e a nossa
missão”:

Na incumbência de destacar especialidades
para orientar novos empreendedores no ramo
de loteamentos, começo este texto destacando
o amor por terra e de ser empresária no ramo
de desenvolvimento urbano. Meu pai, Geraldo
Portugal, fundador da nossa empresa familiar, a
GP Desenvolvimento Urbano, nos transmitiu
tudo de forma prática. Desde pequena, ele nos
levava – eu e meus dois irmãos, Caio Portugal e
Luís Fernando Portugal –, nos fins de semana e
feriados, por municípios da Grande São Paulo,
em busca de glebas de terra para compra ou
parceria para desenvolver loteamentos. 

Faz parte da missão do loteador percorrer a
área e todo o seu entorno, entendendo a
infraestrutura ao seu redor, olhar as condições
com uma visão ampla, fundamentando-se nos
críveis da legislação ambiental vigente estadual
e municipal a serem aplicadas e atendidas no
desenvolvimento do projeto, compreendendo a
paisagem, como existência de nascentes. Além
disso, classificação e tipologia da cobertura
vegetal, erosões, valas intermitentes, solo,

divisas e perímetro confrontando com o
documento legal da área. Após todo este
levantamento no local, cruzar diagnósticos e
transpor os elementos através de um
levantamento topográfico detalhado, criando o
mosaico ambiental com estudos de massas
estipuladas pela legislação municipal para a
ocupação do solo. A partir daí, conseguimos
obter a área útil para o desenvolvimento da
gleba. 

Minha formação de arquiteta evoluiu no
âmbito de projetos quando parti para o
acompanhamento das execuções de
infraestruturas. E a experiência me mostrou:
quanto menos intervimos no terreno natural,
são melhores a solução e a relação de custo
benefício. Para aprimorar meu conhecimento
técnico, fui buscar na engenharia civil soluções
para execuções dos loteamentos. Conseguimos
trazer para dentro da GP um departamento de
projetos, execução e pós-vendas, em que

gerimos associações e acompanhamos todo
processo, chegando até à orientação para
construção do cliente final. Isto tem sido
fundamental, e retroalimenta os Projetos
Urbanísticos Ambientais da GP, embasando as
necessidades e realidades tão dinâmicas do
mercado, exigindo de nós a constante busca de
novidades. 

A GP hoje implanta soluções para menor
custo de manutenção, como iluminação pública
para o sistema viário com Led. Nas áreas de
lazer, utiliza-se de energias renováveis, como
sistema fotovoltaico para reduzir custos para as
associações. 

Nos próximos meses, a GP estará executando
seu primeiro empreendimento com drenagem
urbana embasada no conceito de infraestrutura
verde, dissipando a energia através de canteiros
ao longo do sistema viário e solução de
sinalização para controle de velocidade por
meio da técnica calming traffic. 

No desenvolvimento dos projetos,
e não na fase da execução, buscar
na gestão compartilhada com a
administração pública e
concessionárias soluções integradas
para o loteamento e para todo o
entorno, proporcionalmente com o
dimensionamento de cada um.
Fazendo parcerias entre
empreendedores e concessionárias.  

O empreendedor de desenvolvimento urbano
representa grande fatia para contribuição dos
projetos e execuções das infraestruturas das
malhas das cidades. No CDU, com o Secovi-SP
e a AELO, coordeno grupo de trabalho com
representantes de concessionárias (saneamento
e energia), na tentativa de melhorar a interface
para aprovação de empreendimentos
imobiliários. Nos últimos meses, iniciamos o
grupo de trabalho denominado Infraestrutura
Verde, integrado por mim, pela arquiteta Cibele
Riva Rumel e pela engenheira Beatriz Geanesita,
buscando soluções renováveis. 

Transformar a terra, primeira matéria prima
que Deus criou, é nosso compromisso de
empreendedor imobiliário, na tarefa de realizar
loteamentos com responsabilidade e de forma
sustentável.
Mais informações:
www.gpdesurb.com.br   
http://www.granvillegp.com.br/ 

O AMOR POR TERRA E A NOSSA MISSÃO
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Mariangela Iamondi Machado escreveu o
artigo “O que não irá mudar nos próximos
anos?” para o boletim semanal “AELO Online”,
edição n.º 767, de 10 de outubro, agora
publicado em versão resumida. Uma lição para
empreendedores.

Diretora do Secovi-SP, colaboradora da AELO
e membro do CDU, Mariangela é bacharel em
Análise de Sistemas, pós-graduada em
Negócios Imobiliários, diretora de Focus
Trading, conselheira da ADIT Brasil, membro do
Ibradim, professora universitária e docente em
cursos da Universidade Secovi.

O artigo de fôlego de Mariangela tem quatro
partes. Publicamos aqui a primeira parte,
convidando os leitores a acessar o texto
completo no site da AELO:
http://www.aelo.com.br/boletim-
online/boletim-online-767/

É incrível como nos debruçamos
cotidianamente com informações de toda
ordem, com a chegada de novos
comportamentos, com o conviver de novas
tendências, com novos mercados. E sempre
com o “novo” de novo.

As inovações, ainda que acompanhadas de
vasta tecnologia, vem a passos largos, com
tanta velocidade que acaba por nos
amedrontar, em vez de nos inspirar. Isso nos
leva questionar e a duvidar de nossas próprias
experiências, tão dificilmente adquiridas.
Somos atropelados por uma avalanche de
inovações, de novidades tecnológicas e de
transformações comportamentais.

Uma pergunta: será que estamos ficando
obsoletos?

Certamente, sim! E o caminho para a reação é
de mão única:                                                                                                                

Atualizar-se, admitindo que precisamos ter
coragem para mudar os nossos velhos
conceitos.

Como reflexão – e, por que não dizer,
provocação – pergunto:

Qual é a vida útil de sua experiência e de
seu atual conhecimento?

Essa terrível ameaça pode nos levar a uma
fantástica oportunidade.

Será que estamos insistindo em oferecer a
nós, às pessoas que estão ao nosso redor e
aos nossos clientes apenas aquilo de
sempre?

Talvez a resposta venha a ser positiva, já que
ainda vislumbramos mercados nos quais ainda
temos oportunidades de sermos o mesmo e de
desenvolver e comercializar produtos envoltos
no mesmo velho formato, porém com uma

“roupagem” um pouco “diferenciada”. Nesse
panorama, tentamos convencer as pessoas, por
meio de ações de marketing e pelo uso das
mídias sociais e dos demais canais de
comunicação, que isso que lhes oferecemos é
“diferente” A opinião pública sabe que aquilo
“não é tão inovador”. Mesmo assim, ainda
continuamos a nos vender e, inclusive, a vender
nossos produtos, ousando praticar a mesma
toada e a insistir no velho caminho.

Como dito pela sábia mensagem: “Não use
velhos mapas, para descobrir novas terras.”
Tanto na filosofia quanto na vida cotidiana,
somos constantemente alertados sobre os
riscos dessa nossa empreitada, sobre o nosso
apego por aquilo que já conhecemos, pelo
medo de termos de deixar a nossa zona de
conforto pessoal e profissional.

Se insistirmos em praticar apenas pequenas
partículas de mudanças em nós mesmos, ou
continuarmos a conceber velhos produtos,
sempre a atender as nossas próprias e
absolutas verdades, “não veremos as coisas
como são, veremos as coisas como somos!” –
conforme foi bem definido pela escritora
francesa Anais Nin.

Lembremos que até mesmo o Direito,
ciência vista como das mais tradicionais, vem
inovando: com um novo conceito mais amplo
de REURB, que é mais do que uma política
pública de titulação, com a legalização dos
núcleos urbanos informais sobre o conceito
funcional da área urbana e suas atipicidades,
como os conjuntos habitacionais ou
condomínios de interesse social, vilas e

povoados que não estavam, formalmente,
dentro do perímetro urbano ou de expansão
urbana e que poderão ser seu objeto, tanto
por interesse social quanto por interesse
específico, com relação à legitimação
fundiária e à legitimação de posse. E surgem
no panorama os loteamentos de acesso
controlado, agora reconhecidos pelo ente
federativo, os condomínios urbanos simples,
os condomínios de lotes ou de terrenos, com
o direito real de laje, com o direto de
superfície e outras tantas modalidades e
figuras urbanísticas, trazidas à luz da Lei
Federal 13.465/2017, e de tantas outras
legislações do País.

A lei de 2017 surgiu como algo inovador, no
meio da enorme burocracia que encarece a
produção e multiplica as dificuldades dos
empreendedores. Este têm de atender as
legislações, especialmente as de caráter
ambiental, que rogam por atender
resoluções, legislações, compensações, e
tantos outros “ões , ões e ões”... – um
conjunto que, por consequência, prolonga o
tempo para aprovação dos projetos
habitacionais.

Os empreendedores clamam por oferecer
produtos, não apenas no intuito de
comercializá-los, mas para contribuir com a sua
cota parte na redução do déficit habitacional,
atender a uma demanda de mercado e gerar
empregos. Sim, o Brasil carece de habitação e o
povo carece de um endereço digno!

Segue a nossa constante indagação: A quem
interessa dificultar o encontro da melhor
equação para resolver tão importante questão?
Temos de conceber, aprovar, desenvolver e
implantar empreendimentos que sejam
verdadeiras referências, além de simples
endereços. Precisamos construir para
brasileiros que tenham a esperança de
“esperançar” e não de “esperar”, como tem dito
o filósofo, educador e escritor Mario Sérgio
Cortella em suas palestras.  

Precisamos de um caminho mais reto, mais
equânime, mais justo e – por que não – mais
ousado. Neste caso, a ousadia depende
exclusivamente de cada um de nós, e não
apenas de políticas públicas ou da eventual
boa vontade do Estado.

(Nas demais partes do artigo, Mariangela
recomenda aos empreendedores “investir na
ambiência humana, além de urbana”, e
conclui: “Reinvente-se... não enquanto é
tempo, mas faça o seu tempo. E logo!
Lembre-se de que cada um terá a vista da
montanha em que subir”.)

O QUE NÃO IRÁ MUDAR NOS PRÓXIMOS ANOS?
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O arquiteto Gladston Tannous, formado
em 1978 pela Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo (FAU) da Universidade de São
Paulo, com especialização em
Negociações Estruturadas, escreveu o
artigo desta página especialmente para o
“AELO Informa”, sob o título
“Interatividade nas negociações: o
profissional de alta performance”.
Docente da Universidade Secovi no Curso
de Comercialização e Administração de
Loteamentos,  Gladston foi responsável
por um dos módulos, em novembro. Ele
atua como diretor comercial da empresa
Star Lançamentos Imobiliários, com
expertise na Coordenação de Vendas
para lançamentos de sucesso. 

Este é o seu texto:
O profissional de alta performance está

em fase de extinção. Por quê?
Hoje em dia, os profissionais de

intermediação não sabem distinguir
“Venda” de “Negociação”, pois estão
focados exclusivamente na comissão, e
não no processo que a levará a bom
termo.

As técnicas de abordagem presencial e
por outros meios (telefone e mídias
eletrônicas) são desestruturadas, sem um
preparo prévio ou mesmo um “script”
adaptável a cada situação, pois cada
contato é “um contato”. Há que se
considerar as particularidades de cada
potencial comprador.

O profissional de vendas deve ter uma
visão sistêmica e holística, gerando
identificação com seu interlocutor através
das técnicas de “raport”, pois as palavras,
o tom de voz e as expressões corporais
formam um conjunto de informações que,
se não forem levadas em consideração,

poderão redundar num caminho sem
volta na retomada da negociação.

A “persuasão”, que é a capacidade de
interagir convenientemente com seu
interlocutor, inclusive para contornar
objeções, é outra fonte muito poderosa
no processo de vendas. Muitas vezes, ela
é totalmente desprezada, enquanto um
bom negociador, devidamente preparado,
estrutura sua abordagem em quatro
pilares: conhecimento, assertividade,
domínio da situação e finalização –
premissas para a credibilidade junto ao
comprador.

Em venda, o profissional de alta
performance deve seguir os 5 Passos da
Interatividade para maximizar o potencial
de conversão de uma expectativa.

1 – Despertar a ATENÇÃO do comprador;

2 – Gerar uma CONEXÃO do comprador
com o produto;

3 – Falar sobre NECESSIDADES, gerando
ansiedade no comprador;

4 – Falar do PRODUTO;

5 – Fazer a OFERTA.

Gladston Tannous, São Paulo

Contatos: (11) 98136-1236
gladston@star-imob.com.br

O PROFISSIONAL DE ALTA PERFORMANCE

Este jornal é de todos os associados da
AELO. Assim como dirigentes imobiliários e
especialistas, que já veicularam artigos aqui,
os leitores podem ter seus textos publicados
nas próximas edições. “Canal Aberto” é o
espaço à disposição de quem tem bons
temas para o nosso setor. 

Enviar para lcramosramos@gmail.com.

Canal Aberto”: 
você também pode
escrever artigo
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Por meio do texto desta página, me
apresento aos leitores do “AELO Informa” e
mostro-lhes, a seguir, iniciativas de
sustentabilidade que vi na minha 20.ª viagem
à Espanha, em setembro. Sou o jornalista
Luiz Carlos Ramos, de São Paulo, com 55
anos de carreira em jornais, revistas, rádios e
TVs, professor de Jornalismo e escritor,
responsável pelo boletim “AELO Online” e
por este jornal desde 2001. 

A Espanha, por sua vez, dispensa
apresentação: com uma rica história e
inúmeras atrações, é o segundo país mais
visitado do mundo – 81 milhões de pessoas
por ano, de acordo com a Organização
Mundial de Turismo. A França lidera o
ranking, com 86 milhões; os Estados Unidos,
em terceiro, com 76 milhões. 

Em 2019, fiz parte da estatística,
desembarcando em Madri. Minhas visitas
anteriores, desde 1973, foram ótimas. A de
1982 teve final desagradável: cobri a Copa

do Mundo, em que a seleção
brasileira foi eliminada pela
Itália, em Barcelona. Em
março de 2004, foi
extremamente triste: fiz a
cobertura dos atentados
terroristas a três trens
metropolitanos de Madri, que
deixaram 192 mortos. A
tragédia de Atocha.

Desta vez, me concentrei em
rever as duas maiores cidades
espanholas – Madri e
Barcelona –, com planos de
iniciar, por lá, uma série de
reportagens para o “AELO
Informa” sobre ações de
sustentabilidade ocorridas
fora do Brasil. Antes de
embarcar, recorri às dicas de um experiente
especialista, o arquiteto Luciano Borghesi
Filho, autor do artigo “Competitividade para

Loteamentos” na edição
anterior deste jornal. Bastante
viajado, e tendo feito cursos
de complementação na
Europa, é claro que ele seria
excelente conselheiro. 

Luciano explicou-me que,
em Madri, seria interessante
conhecer o novo bairro
planejado de Las Rozas (foto
da esquerda, no alto) e os
dois mercados construídos
pela prefeitura para revitalizar
os bairros de Chueca e
Malasaña, na área central.
Sobre Barcelona, ele indicou
o bairro de Poble Nou, junto
ao Mediterrâneo (foto à
direita), legado da Olimpíada

de 1992, por mim já visitado anteriormente. 
Cidades rivais, ambas exibem monumentos

ao descobridor Cristóvão Colombo em forma
de coluna. Nestas fotos do rodapé: o claro,
de Madri; e o escuro, de Barcelona.

A reportagem, que prossegue nas duas
próximas páginas, é completada pelas fotos
da capa desta edição. Reveja lá: no alto, a
renovada área de Barcelona, de calçadão à
beira-mar; abaixo, a histórica Plaza Mayor, de
Madri, uma das praças mais lindas do
mundo.

Sustentabilidade não tem idade: pode (e
deve) ocorrer em cidades novas e antigas. O
ser humano, sempre, em primeiro lugar. Para
resultados positivos, a união entre
empreendedores e o poder público é
fundamental. Lá e cá.

VISITA À SUSTENTABILIDADE DA ESPANHA
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MADRI E OS BAIRROS REVITALIZADOS

10

Madri, com 6,5 milhões de habitantes na área
metropolitana, é a terceira cidade mais
populosa da União Europeia, abaixo de Londres
e Berlim, e tem uma das maiores redes de
metrô do mundo. Começou a ser povoada
pelos mouros há mais de mil anos e passou a
liderar a Espanha no século 16. Barcelona, com
5,5 milhões de habitantes, tem mais de 2 mil
anos de história.

Desembarquei no Aeroporto Adolfo Suarez –
Madrid-Barajas. A cidadezinha de Barajas é um
subúrbio da capital espanhola. O aeroporto
ganhou o nome de Adolfo Suarez (1932-2014)
em homenagem ao primeiro-ministro
(presidente de governo) que em 1977
comandou o Pacto de Moncloa, marco da união
e da reação do país após a morte de Francisco
Franco, ditador de 1939-1975, e a volta da
monarquia com o rei Juan Carlos I. O pacto,
firmado entre líderes de todos os partidos
políticos, empresários e sindicatos, abriu
caminho para a paz e para a evolução do país,
conquistas consolidadas em 1986 com a
entrada da Espanha na União Europeia.

O metrô liga o aeroporto ao centro de Madri
e à ampla rede de transportes. Peguei o trem
metropolitano e, em meia hora, cheguei a Las
Rozas, bairro planejado que o arquiteto Luciano
Borghesi Filho havia indicado. O
empreendimento lembra o pioneiro Alphaville,
da região metropolitana de São Paulo, porém
menor e sem edifícios altos. Há um setor de
casas de luxo (foto na página anterior) e
dezenas de quadras de prédios de
apartamentos de quatro a seis andares,
destinados à classe média alta. Em cada quadra,
um diferente estilo de arquitetura. Trata-se de
bairro de uso misto – residência, comercial e

logístico e empresarial de pequeno porte, com
planejamento integrado e dois shopping
centers. Na região estão os centros de
treinamento do Real Madrid e da seleção
espanhola de futebol.

Após esse giro, concordei com observações
de Luciano: Las Rozas tem aspectos positivos,
de sustentabilidade, como modais de
transporte ferroviário e ônibus urbanos,
recursos importantes para empreendimento nas
imediações de uma metrópole, mas carece da
formação de espaços urbanos tradicionais das
cidades espanholas.

De volta à área central de Madri, presenciei
duas festas do esporte. Muita gente nas ruas: no
domingo, a chegada da Volta Ciclística da
Espanha; no dia seguinte, a recepção à seleção
espanhola masculina de basquete, que havia
conquistado o título mundial na China. Mas a
política nacional estava agitada.

Apesar de acreditar que já conhecia bem o
centro madrilenho, passei a conhecer melhor,
graças ao Luciano, que me sugeriu a ida a dois
bairros da área central, Malasaña e Chueca,
ultimamente revitalizados por meio de ações da
prefeitura. Cinco anos atrás, Malasaña ganhou
do governo municipal o mercado público
Barceló (fotos à esquerda), com garagem
subterrânea, enquanto o vizinho Chueca recebia
o mercado San Anton (foto à direita). A
degradação está superada. Moradores
frequentam os mercados, que contam com
bares, restaurantes e comércio de alimentos, e
que atraem também turistas. O prefeito José
Luis Martinez-Almeida defende a humanização
do centro e pretende banir veículos da Plaza Sol
– quilômetro zero das rodovias – e de ruas
vizinhas, criando um imenso calçadão.



Barcelona tornou-se, nas últimas décadas,
exemplo de coexistência do ser humano, com o
espaço físico, a mobilidade, a cultura e o lazer. A
bela cidade catalã possui calçadões à beira-mar
abertos aos pedestres 24 horas por dia, numa
extensão que corresponde ao dobro da Avenida
Paulista, a algumas quadras de obras de Gaudí,
Calatrava e outros grandes arquitetos. O
clássico, representado pela Catedral e pela
Igreja da Sagrada Família, convive com o
moderno, sem vandalismo, tanto na área central
das Ramblas e do Bairro Gótico quanto nas
amplas avenidas, na área do estádio do
Barcelona e na revitalizadas praias do Mar
Mediterrâneo.

O cenário, inspiração para músicos, escritores
e cineastas, brinca com a criatividade e recebe
turistas de todo o mundo. Apesar da onda
separatista da Catalunha, que gera incidentes,
Barcelona vai evoluindo a cada ano, mas sua
maior arrancada ocorreu na preparação para
uma Olimpíada que fez história, a de 1992. E
isso tem tudo a ver com grande prefeito
Pasqual Maragall, hoje com 78 anos. Ele
assumiu em 1982 – ano em que o Brasil foi ali
eliminado da Copa do Mundo ao perder da
Itália por 3 a 2 –, permanecendo no cargo por
15 anos. O autor desta reportagem teve o
prazer de entrevistar o carismático Maragall em
agosto de 1992, após a Olimpíada que lhe deu
fama mundial. 

Quando uma cidade se candidata a sede dos
Jogos Olímpicos, é geralmente liderada pela
prefeitura, com apoio dos governos regional e
nacional, de empresas e da população. A maior
competição esportiva do mundo exige
investimentos financeiros, que nem sempre
significam retorno. Montreal, Atenas e Rio de

Janeiro são casos de alegria no momento da
escolha e na época da realização, mas de
posteriores frustrações. Desnecessário
relembrar o que ocorreu no Rio, de obras
supérfluas, marcadas pela corrupção.

No caso de Barcelona, foi tudo bem
planejado, pensando no momento e no futuro.
Onde alojar milhares de atletas, sem deixar
dívidas? Em parceria com empresas imobiliárias
e da construção, o prefeito Maragall levou
adiante as obras de uma Vila Olímpica de
modelo revolucionário. Uma área da cidade foi
reurbanizada, substituindo-se galpões de
indústrias falidas por prédios de apartamentos
de cinco a sete andares, que seriam usados
pelos atletas e, depois, por compradores –
famílias da classe média. E nasceu Poble Nou,
Bairro Novo (foto da esquerda, no alto), hoje

consolidado, com residências, comércio e
metrô, junto ao mar.

Onde fazer as provas de iatismo? A solução
surgiu 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, em que os pedestres têm espaço e
os ciclistas se concentram em sua própria pista
(foto). A área ficou valorizada com a construção
de dois edifícios altos, usados pela organização
da Olimpíada. Agora, um é hotel; o outro abriga
escritórios (foto). O antigo estádio de Montjuic,
reformado, recebeu a inesquecível abertura de
1992. Sucesso total! 
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A corretora de seguros Trade Vale, que
atua no mercado de seguros há 23 anos,
com sede em São Paulo e com clientes em
todo o território nacional, apresenta
modalidade de seguro destinada a favorecer
empreendedores de loteamentos por
ocasião das obras de infraestrutura de seus
projetos. Trata-se de uma alternativa positiva
ao depósito de caução de garantia exigido
previamente pelas prefeituras: oferece
vantagens para a viabilização financeira dos
empreendimentos. De acordo com a
empresa, essa opção pode ser aplicada tanto
em novos loteamentos quanto em projetos
já em fase de execução.

Renato de Oliveira Palma, diretor
Comercial da Trade Vale, com 39 anos de
experiência no segmento de seguros, explica
que a corretora  lançou um seguro de
garantia específico para loteadores, pois
verificou que alguns empreendedores têm
dificuldades para bancar despesas dos
projetos até a comercialização, incluindo o
depósito de caução junto à prefeitura local.
“Depois de o empreendedor fechar contrato
com o proprietário da gleba e preparar o
projeto de lotes, surgem inúmeras despesas.
Mas as despesas não se limitam às obras. Há
a obrigatoriedade da caução”, relata Renato
Palma. “Em alguns casos, a prefeitura exige
como depósito de garantia 100% do preço
de custo da infraestrutura. O valor referente
à caução pode ser substituído pela cessão
de uma quantidade de lotes do futuro
empreendimento à prefeitura, mas isso
também pesa ao empresário. O seguro
garantia, então, entra nesse cenário como
um benfeitor.”

Em 2016, a Trade Vale decidiu viabilizar
modelos de seguros financeiros. Renato
Palma recorreu, então, à parceria de um
experiente consultor, Carlos Luiz Thomaz
Gonçalves Netto, com mais de 40 anos de
atuação em empresas seguradoras. Uma
troca de ideias levou à criação do modelo
para loteadores. Os dois executivos têm algo
em comum, além de serem naturais da
cidade de São Paulo: ambos cursaram

Engenharia. Renato é engenheiro químico;
Carlos, engenheiro civil. “Nossa formação
profissional facilita o diálogo com os
loteadores, uma vez que conhecemos as
características dessa importante atividade e
todos os seus riscos”, comenta Carlos: “Cada
empresa e cada prefeitura constituem casos
diferentes. Estamos abertos para ouvir
associados da AELO e mostrar como vale a
pena optar pelo seguro garantia. Temos
expertise para analisar a possibilidade de
garantia para as empresas.”

A história mostra que a criação da caução
pelas leis municipais, com registro em
cartório, remete a algumas décadas atrás,
quando inúmeros empresários não idôneos
conseguiam alvará municipal para
loteamento, montavam estande de vendas,
recebiam o sinal de compradores de lotes, e
desapareciam, sem levar adiante a obra.
Cabia ao poder público enfrentar o
problema. E, hoje, cabe aos empresários
idôneos arcar com o peso da caução, que se
soma a inúmeras outras despesas. Por sinal,
a AELO, fundada em 1981, defende os

direitos do consumidor e a credibilidade dos
legítimos empreendedores, tendo criado o
serviço “Disque Denúncia” para ajudar a
combater loteadores clandestinos.

Carlos Luiz Thomaz Gonçalves Netto
aponta as principais vantagens do seguro da
Trade Vale: “É a garantia financeiramente
mais positiva para quem empreende. O
seguro sai mais barato que a fiança bancária,
e elimina a alternativa de o loteador abrir
mão de uma parte dos lotes para a
prefeitura, que reduziria a área
comercializável.”

Nesta foto, Renato à direita e Carlos Luiz à
esquerda.

Mais informações sobre a Trade Vale:
www.tradevaleseguros.com.br
Rua Estela, 515, Bloco G, 3.º andar, Vila
Mariana, São Paulo-SP.
Telefone: (11) 5573-4498
Renato de Oliveira Palma –
renato.palma@tradevaleseguros.com.br
Carlos Luiz Thomaz Gonçalves Netto –
carlosluiznetto@gmail.com

TRADE VALE OFERECE SEGURO QUE
GARANTE A CAUÇÃO DE LOTEAMENTOS
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O Comitê de Desenvolvimento Urbano
(CDU), que em 4 de dezembro terá sua quinta
e última reunião de 2019, faz um balanço
positivo deste ano e se prepara para uma
movimentada agenda em 2020, quando das
comemorações de seu 20.º aniversário. Criado
no ano 2000, em São Paulo, inicialmente como
uma parceria entre o Secovi-SP e a AELO, o
CDU logo recebeu a adesão de outra
importante entidade, o SindusCon-SP. A cada
ano, o Comitê ganha novos participantes e
amplia suas forças, tendo atingido
ultimamente o âmbito nacional: os encontros
atraem interessados não só da região
metropolitana de São Paulo como também do
Interior paulista e dos outros Estados. E mais:
os movimentados debates em torno de
problemas e soluções a respeito da atividade
de parcelamento do solo no País vão muito
além dos mais de cem empresários e
executivos presentes no auditório do Secovi-

SP, no Edifício Milenium (foto), já que em 2019
foi introduzido o sistema de transmissão
simultânea online, difundindo som e imagem
a qualquer lugar do Brasil e do mundo.

Caio Portugal, coordenador do CDU, que em
2000 já havia começado a integrar os quadros
de dirigentes da AELO, onde é presidente, e do

Secovi-SP, em que ocupa a Vice-
Presidência de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente, ressalta
que esse crescimento do Comitê é
resultado da soma de um trabalho
envolvendo as diferentes épocas das
entidades: “Desde sua fundação, há
38 anos, a AELO tem privilegiado a
união e o diálogo, tendo contado
com inúmeros inspiradores, como o
professor Vicente Amadei, que
continua ativo conosco, e tantos
outros. Impossível deixar de
relembrar o papel do saudoso

presidente Maurício Scopel nos anos 1980, ao
lado de mais alguns idealistas, para a AELO
deslanchar de vez. Nos anos 2000, tivemos
novas arrancadas, até atingirmos,
gradativamente, a condição de âmbito
nacional, tendo o CDU como campo ideal para
os debates.”

CDU SE AMPLIA, RUMO AOS 20 ANOS
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Na reunião de 9 de setembro, o Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU) homenageou
o vice-presidente da AELO, Luis Paulo
Germanos (foto), que na semana anterior
havia recebido o Prêmio Master Imobiliário,
categoria Literatura. O advogado Luis Paulo
participa do CDU desde a criação dessa
parceria, em 2000, mas vem ampliando sua
contribuição ao setor, compartilhando seu
conhecimento em torno de leis de interesse
dos loteadores. Além disso, ele é integrante e
coordenador do Conselho Jurídico da AELO
desde a formação, em 2008, ao lado de mais
cinco advogados (ver a página 18)

Foi por meio do Conselho Jurídico, num
trabalho de Luís Paulo e da advogada Renata
Mathias de Castro Neves, que a AELO e o
CDU obtiveram expressiva vitória na Justiça
do Estado de São Paulo contra taxas abusivas
da Cetesb, tema que ocupou destaque nas
reuniões do Comitê.

Em 28 de agosto, no clube Monte Líbano,
em São Paulo, Luís Paulo Germanos recebeu
o Master das mãos do diretor-presidente da
Fundação Armando Álvares Penteado (Faap),
Antonio Bias Guillon, no Clube Atlético Monte
Líbano. Vários empresários e especialistas

também foram premiados com o
Master.

Em 28 de junho de 2018, no
mesmo Monte Líbano, na presença
de grande número de empresários e
executivos do setor imobiliário, Luís
Paulo Germanos lançou seu livro
“Condomínio de Terrenos”. A obra,
premiada com o Master, foi
preparada pela Editora Quartier
Latin e tornou-se um sucesso no
decorrer dos últimos meses. Este
trabalho é fruto da dissertação de
Mestrado do dr. Luís Paulo na
Faculdade de Direito da

Universidade de São Paulo (USP), tendo sido
atualizado e condensado em razão da edição
da Lei 13.465/17 que, sob outra
nomenclatura – “condomínio de lotes” –,
introduziu no ordenamento jurídico brasileiro
o tema já abordado pelo autor desde 2002.
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Marcos Saes (foto), novo diretor de
Assuntos de Meio Ambiente da AELO, foi o
coordenador do primeiro Curso de Direito
Ambiental promovido de 12 a 28 de
novembro na Universidade Secovi, com
apoio da AELO. Idealizado pelo próprio
advogado Marcos Saes e pelo presidente
Caio Portugal para ampliar o
conhecimento de profissionais do Direito a
respeito do tema.

Saes lançou a proposta na reunião do
CDU de 27 de maio, em que foi
apresentado como diretor, e detalhou o
curso na reunião de 31 de outubro,
insistindo na importância do
conhecimento jurídico de quem
empreende no setor de loteamentos. “Foi
pensando em vocês que a Comissão de
Direito Ambiental do Instituto Brasileiro
de Direito Imobiliário (Ibradim), em
parceria com a Universidade Secovi, com
apoio da AELO, preparou o primeiro curso
para tratar dos principais temas dessa
área”, disse Marcos Saes. 

Fez parte do programa de ensino uma
aula sobre a interface do Direito
Ambiental com o Urbanístico e sobre o
entendimento dos Tribunais a respeito do
assunto. Foram seis aulas práticas, às
terças e quintas-feiras, das 19 às 22 horas,
com professores que vivem esses temas no
dia a dia: Marcos Saes, Talden Farias,

Rodrigo Moraes, Marcel Simões, Alexandre
Waltrick e Vinicius Custódio. 

Saes alertou os participantes do CDU
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.” Foi
como se ele estivesse acompanhando de
perto o ambiente de tensão vivido
naquele momento pelo município de
Sorocaba, no Interior paulista, onde a
Câmara Municipal afastou uma ameaça:

conseguiu derrubar
o projeto de lei
demagógico de se
obrigar os novos
loteamentos a terem
fiação subterrânea.
Outros projetos
absurdos são
apresentados em
outros municípios
brasileiros.
Prevenção é
fundamental.

Saes, advogado
catarinense com
quase 20 anos de
trabalho efetivo em
causas envolvendo o
setor empresarial e a

legislação sobre meio ambiente, faz uma
sugestão: “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.”

O curso teve expressiva adesão de
alunos pelo sistema presencial, no Edifício
Milenium, em São Paulo, e também por
transmissão simultânea online. No início
de 2020 será examinada a possibilidade de
novas edições do curso, em outras cidades
do País.
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O 9.º Seminário sobre Comunidades
Planejadas, Loteamentos e
Desenvolvimento Urbano (Complan),
realizado em Goiânia, de 17 a 19 de
outubro, foi considerado um sucesso pelos
organizadores e pelo público de mais de
400 empresários dos setores imobiliário,
da construção e turístico de vários
Estados. O Complan é um encontro anual,
promovido pela ADIT Brasil, que tem a
AELO entre os parceiros. O presidente da
AELO, Caio Portugal, esteve lá,
participando da abertura, em que o
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,
e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado,
voltaram a endossar o apoio à luta pela
redução da burocracia nos licenciamentos
ambientais. Caio também coordenou o
painel “Cases de Regularização Municipal
e Estruturação de Empreendimentos, após
a Lei Federal n.º13.465/17”. Formado em
Direito pela PUC-SP, Caio desenvolveu o
tema com quatro advogados: Luis Paulo
Germanos, vice-presidente da AELO; Rita
Martins, Márcio Moraes e Bernardo Chezzi
(foto). O debate foi bastante aplaudido
pelo público, por ter sido rico em
informações sobre a atual legislação.

Por sua vez, Mariangela Iamondi
Machado, diretora do Secovi-SP,
conselheira da ADIT Brasil e membro do
CDU, autora do artigo da página 7 desta
edição, foi palestrante no painel
coordenado por Sérgio Villas Boas, “A
valorização humana em Ambiente Urbano
e a Comunicação Disruptiva como ciência
que agrega valor ao negócio imobiliário”,
também encerrado sob aplausos.

A foto de rodapé mostra o governador
goiano, Ronaldo Caiado, com participantes
do evento. O presidente da ADIT Brasil,
Caio Calfat, aparece à esquerda. Ele é o
sucessor de Felipe Cavalcante, que
comandou a entidade nos últimos 13 anos
e que agora é presidente de honra.

Caio disse que o Complan, bem
organizado, foi ótima oportunidade para a
troca de ideias entre empreendedores e o
poder público, já que o ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, valorizou o
debate, em apoio aos empreendedores
contra as barreiras impostas pela

burocracia.
“Meio Ambiente numa visão

desenvolvimentista” foi o tema da palestra
de Ricardo Salles, no Complan. A presença
de Salles no evento atraiu a atenção não
só do público: a mídia de Goiás deu
grande cobertura às suas declarações
sobre legislação e sobre os recentes
episódios de queimadas na Amazônia e
poluição de praias do Nordeste por
derramamento de óleo. O ministro vai
ampliando sua experiência para lidar com
a mídia imparcial e com outras tendências
de mídia.

CAIO DESTACA SUCESSO DO COMPLAN
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A AELO
programou para
o início de
dezembro, num
restaurante de
São Paulo, o
tradicional
almoço de
agradecimento
da Diretoria e
dos Conselhos
aos seis advogados do Conselho Jurídico. O
clima de cordialidade que caracteriza esses
encontros ganhou reforço na edição do ano
passado, com a presença de Flavio Amary,
logo depois de ter sido escolhido pelo
governador João Doria para ser secretário da
Habitação do Estado de São Paulo. Ele
presidiu a AELO, de 2009 a 2011, e o Secovi-
SP de 2016 até o final de 2018. O Conselho foi
criado em 2008, sob a gestão do presidente

Luiz Eduardo de
Oliveira Camargo,
numa reunião à
qual também
compareceram o
presidente
anterior, Roland
Philipp
Malimpensa, Caio
Portugal e os
advogados.

Os membros do Conselho Jurídico da AELO
são: Luis Paulo Germanos (coordenador),
Carlos Eduardo de Castro Souza, Renata
Mathias de Castro Neves, Zildete Medeiros,
Luciana Lopes de Azevedo e Kelly Durazzo
Nadeu. Nesta foto de recente reunião do CDU
aparecem Renata e Zildete, ao lado do
economista-chefe do Secovi-SP, Celso
Petrucci.

O presidente Caio Portugal vem tendo

fortes motivos manifestar, em nome de toda a
AELO, um agradecimento especial ao
Conselho, que não só prossegue a missão de
tirar dúvidas de empresas associadas quanto a
detalhes jurídicos sobre a atividade de
parcelamento do solo urbano. É constante o
apoio da equipe em momentos decisivos,
conquistando vitórias na Justiça, com reflexos
até para o crescimento do nosso quadro de
associados.

AGRADECIMENTO AO CONSELHO JURÍDICO
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A AELO, Associação das Empresas de
Loteamento e Desenvolvimento Urbano,
encerra 2019 com novas e expressivas
vitórias, perto de completar quatro décadas
de trabalho e união pela atividade de
parcelamento do solo. Tudo a ver com esta
foto tirada em Santos, junto à praia: temos
associados em 16 Estados brasileiros,
simbolizados pelas bandeiras em torno da
bandeira nacional.

A integração tem sido fundamental para o
sucesso da AELO, que, a cada ano, amplia
seu quadro associativo. As empresas se

integram, na busca de união e de
conhecimentos, fatores básicos para obter
vitórias junto ao poder público e à Justiça. A
sede da entidade, em São Paulo, está à
disposição para consultas, que podem ser
repassadas a especialistas. Mas a entidade
conta com Delegacias Regionais espalhadas
pelo Interior paulista e passou a ter AELOs
parceiras em outros Estados, como Minas
Gerais, Espírito Santo, Goiás e Ceará.

Esse conjunto encerra 2019 com sensação
de otimismo para prosseguir o trabalho por
melhores cidades, na certeza de que o País,

por meio dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, continuará reagindo para
encerrar a crise política, econômica e moral
dos últimos anos. Fazemos a nossa parte,
preparando lotes, que dão origem a casas
para a felicidade de inúmeras famílias,
criando empregos e gerando renda.
Lutamos pela segurança jurídica, e podemos
nos orgulhar dos avanços obtidos. No Brasil
democrático, cada um tem sua
responsabilidade, sua missão, pela paz e
pela ordem. As bandeiras falam alto. Para o
nosso orgulho.

AELO E BRASIL: INTEGRAÇÃOAELO E BRASIL: INTEGRAÇÃO
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