
E OS PRÓXIMOS 40 ANOS?
No ano de 2061, se as forças

divinas ajudarem e se a
Humanidade colaborar, o mundo
terá menos tensões e mais
evolução. O Brasil, por sua vez,
estará melhor a cada década. Paz,
tranquilidade e produtividade.

O automóvel elétrico vai
prevalecer, a comunicação será
ainda mais dinâmica. A alta
tecnologia garantirá importantes

conquistas. Novas invenções e
descobertas beneficiarão a saúde e
o bem-estar da população mundial.

Nas artes e na cultura, sempre
haverá gênios. No futebol, também.
E prosseguirão as polêmicas entre
torcedores de clubes rivais.

A economia brasileira viverá
excelentes ciclos, tendo o setor
imobiliário como um dos seus
pontos altos. E a missão dos

loteadores, de gerar empregos,
moradias e melhores cidades será
ainda mais valorizada. 

A AELO completa 40 anos em
2021. E deseja que os próximos 40
anos sejam, de fato, para o bem do
mundo, do Brasil, de todos nós!

Esta edição é dedicada à memória
de um eterno lutador otimista, o
querido e saudoso mestre Vicente
Celeste Amadei (1932-2020).
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A AELO alcançou a maturidade muito cedo:
já na sua primeira década de vida. Em seguida,
começou o ciclo de crescimento. A entidade
paulista de âmbito estadual que se
transformaria nesta AELO de alcance nacional,
com associados em 17 Estados.

Na atualidade, 40 anos após sua fundação, a
AELO reverencia os dirigentes responsáveis
pela abertura dos caminhos e pelas primeiras
conquistas em defesa dos empreendedores de
parcelamento do solo. A eles, a nossa
homenagem, na figura do saudoso e querido
Dr. Vicente Celeste Amadei, o Mestre, atuante
na entidade por quatro décadas, que nos
deixou em dezembro de 2020.

Ao mesmo tempo em que valorizamos o
passado e o presente, fazemos uma reflexão
sobre aquilo que ainda pode ser feito, na
missão de possibilitar moradias para milhões
de brasileiros e melhorar as nossas cidades.
Com base na manchete de capa desta edição
do jornal “AELO Informa”, lançamos a pergunta
e buscamos respostas: “E os próximos 40
anos?” 

O Brasil passa por um momento difícil, de
embates envolvendo os três Poderes e os três
níveis de governo. Isso tudo, em plena
pandemia de covid-19 – um fator que, além de
afetar a saúde pública e causar milhares de
mortes, provoca tristes reflexos na economia. 

À margem das questões políticas em si, a
AELO se orgulha de integrar o grupo de
entidades que lançou, há quatro anos, a
mobilização “Reformar para Mudar”, em
defesa de imprescindíveis reformas. Nesse

período, houve, finalmente, as reformas
trabalhista e da previdência social. Mas outras
precisam vir: as reformas tributária e
administrativa e a reformulação de leis
retrógradas. Para chegar a isso, o País depende
de união, harmonia e estabilidade. Assim
como a vacina é fundamental para o combate
à covid-19, precisamos de uma vacina
milagrosa, capaz de convencer todos os
setores a deixar de lado a politicagem,
passando a pensar prioritariamente no Brasil.
De imediato, teremos as eleições de 2022, que
já estão na ordem do dia e que recomendam
equilíbrio também aos cidadãos, encarregados
de exercer seu direito ao voto, com autêntico
patriotismo.

Não haverá um 2061 próspero e tranquilo,
daqui a 40 anos, se não houver um 2021 e um
2022 de autêntico patriotismo. Nós, da AELO,
juntamente com as empresas do nosso quadro
de associados, estamos no mesmo barco.
Portanto, a atividade de loteadores, que
integra o expressivo conjunto da economia
brasileira, depende da estabilidade, da paz. Se
foi possível atravessar um ano de pandemia
com bons resultados na venda de lotes, como
mostramos nesta edição do jornal, resta atuar
pelo fim das desgastantes crises. 

Já não bastam ações físicas ou materiais.
Cada um, independentemente de sua religião,
deve orar por uma luz no horizonte,
acreditando que a esperança pode se
materializar em notícias positivas. Nas mãos
de humanos... e de Deus.

Seguiremos trabalhando. Sempre.

A AELO E O FUTURO
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Caio Portugal foi reeleito presidente
da AELO em 24 de maio, no pleito em
que os associados aprovaram a chapa
“AELO Entidade Nacional”. O vice-
presidente, Luis Paulo Germanos,
igualmente reeleito. A chapa completa,
com os integrantes da Diretoria, do
Conselho Consultivo e do Conselho
Fiscal para o Biênio 2021-2023, está na
página 2 deste “AELO Informa”. 

Desta vez, o pleito foi virtual – devido
à pandemia de covid-19 – e teve
expressiva participação dos associados.
Após a eleição, houve a Assembleia
Geral Ordinária, em que Caio fez o
relato do Biênio 2019-2021 (foto tirada
por Calão Jorge na ocasião),
mostrando-se otimista quando às
perspectivas, e a Assembleia Geral
Extraordinária, de posse dos eleitos.

Caio Carmona Cesar Portugal, é de
São Paulo, tem 48 anos e participa da
AELO desde os 21. Foi eleito presidente
pela primeira vez em 2011. Seu perfil
está nas páginas 10 e 11.

A AELO agradeceu à Comissão
Eleitoral – Odilon Bado Castriota,
Luciana Azevedo Tedesco, Márcio de
Oliveira, Renato Funada, Carlos
Henrique de Barros e Gladston Tannous
– e às secretárias da entidade:
Conceição Cavalcanti, que coordenou
reuniões prévias da Comissão e
convocou as assembleias, com sua
experiência de outras eleições; Juliana
Cavalcanti, com seu amplo
conhecimento de informática, que
possibilitou a escolha e os testes do
sistema de votação, cujo sucesso ficou
comprovado, e Gláucia Lara, recém-
integrada à equipe.

Dois dos maiores amigos de Caio Portugal,
dirigentes do setor imobiliário, tornaram-se
secretários da Habitação do Estado de São Paulo:
Lair Krähenbühl comandou a pasta de janeiro de
2007 a dezembro de 2010; Flavio Amary está no
cargo desde 1.º de janeiro de 2019. 

Lair, um dos pioneiros da AELO, fez carreira no
Secovi-SP e atuou na administração pública nos
âmbitos municipal, estadual e federal,
combatendo o déficit de moradias, como relatou
à seção “No Alto do Podio” em página dupla
deste jornal, em 2016. 

Flavio, ex-presidente da AELO e do Secovi-SP,
leva adiante programas de moradias populares
em todo o Estado. Seus planos foram mostrados

em entrevista ao “AELO Informa”, em maio de
2019. Caio, convocado por Flavio, é presidente do
Conselho Gestor da Secretaria.

Para Caio Portugal, os dois têm sido muito além
de amigos, em mais de 25 anos de convivência:
agem como equilibrados conselheiros, somando
forças nas missões das entidades: “Contar com
colaboradores desse peso é meio caminho para
chegarmos a novas vitórias.”

Lair Krähenbühl, engenheiro, atua em projetos
de loteamentos pela Consurb, de São Paulo. Flavio
Amary, formado em Administração de Empresas
pela FGV-SP, licenciou-se da função de diretor da
empresa Renato Amary Empreendimentos
Imobiliários, de Sorocaba.

Esta edição do “AELO Informa”
inicia uma série de textos para
focalizar dirigentes e colaboradores
que têm contribuído para as
conquistas da AELO nestes 40 anos. O
saudoso mestre Vicente C. Amadei,
que participou da nossa história
desde a fundação, é relembrado nas

páginas 8 e 20. 
De julho de 2020 a fevereiro de

2021, o boletim “AELO Online”
publicou perfis de 30 dirigentes. Para
estas páginas, editamos as entrevistas
de dez deles:  Caio Portugal, Claudio
Bernardes, Ciro Scopel, Geraldo
Portugal, Cibele Riva Rumel, Arthur

Matarazzo Braga, Luis Paulo
Germanos, Elias Zitune, Jorgito
Donadelli e Mariangela Machado. A
íntegra de cada entrevista pode ser
lida no site www.aelo.com.br, Boletim
Online, do n.º 802 ao 831. Outros
perfis serão publicados nas próximas
edições deste jornal.
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REELEITO, CAIO FOCALIZA PERSPECTIVAS

GENTE QUE ESTÁ NA HISTÓRIA DE CONQUISTAS DA AELO

O APOIO DE 
LAIR KRÄHENBÜHL E FLAVIO AMARY



Esta página traz a Análise do Presidente,
texto redigido por Caio Portugal logo
após sua reeleição na AELO, em 24 de
maio, focalizando a entidade, o
Parcelamento do Solo e as perspectivas
do País.

A polarização política retarda o encontro
do Brasil com a maturidade. Infelizmente,
diversos fatores levaram o Brasil nos últimos
anos, em especial desde 2002, a buscar a
polarização em detrimento da saudável
alternância de poder, fincada numa
democracia estável, e com um plano de
Nação.

No entanto, nós, como sociedade civil,
temos o dever de buscar o caminho de uma
democracia com maturidade, que aceita a
homologação das urnas eleitorais, que
constrói o bom debate dos instrumentos
legais no Poder Legislativo, e que atua para
que o Judiciário não perca a moderação, e
exacerba sua função.

Dentro dessa perspectiva, nos últimos dois
anos da gestão que agora se encerra,
podemos e devemos comemorar alguns
avanços em prol da maturidade:

n O Marco Regulatório do Saneamento
Básico: essa Lei trouxe os avanços
necessários a gerar o investimento para a
superação de uma dívida social: água potável
para todos, e esgoto tratado. Em pleno
século XXI, não pode ser aceitável a
universalização desse bem básico da vida
não estar disponível a todos os  brasileiros.
Nesse aspecto, a AELO faz a homenagem
mais que merecida ao deputado federal
Geninho Zuliane (DEM-SP), ao senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE) e ao senador Vanderlan
Cardoso (PSD-GO), os quais entenderam o
papel do loteador no processo de
universalização desse bem básico da saúde
pública, e garantiram o correto
compartilhamento das obrigações entre os
empreendedores de loteamentos e o Poder
Público Concedente do Saneamento.

n A revisão da Lei 6.766/79, com a inclusão
da figura do empreendedor de loteamentos
(Art.2°A), e a possibilidade de prorrogação

do prazo de Execução de obras (Art. 18, V).
Essa possibilidade veio na Lei Federal
14.118/2021. Nessa ação, rendemos nossa
homenagem ao deputado Isnaldo Bulhões
(MDB-AL).

n A aprovação do PL 3.924/2004 pela
Câmara dos Deputados também foi um feito
da ação coordenada das entidades do Setor
Imobiliário e da Construção Civil. Ainda que
o texto da lei do licenciamento ambiental
dependa da aprovação pelo Senado e da
eventual revisão pela Câmara dos
Deputados, é importante homenagear a
condução democrática e transparente do
deputado Kim Kataguiri (DEM/SP), e do
deputado relator Neri Geller (PP-MT).

Neste momento, deve ser ressaltada a
atuação legislativa desenvolvida por um time
de empreendedores voluntários que atuam
verdadeiramente a favor do Brasil, e não
somente em defesa de um segmento
econômico. Todos os que atuam pela AELO,
SECOVI-SP, SINDUSCON-SP, CBIC, SECOVI-
GO, ADU-GO, CBCSI, são os verdadeiros
guerreiros da maturidade da democracia
brasileira, que entendem que o combate ao
atraso, à intervenção estatal em demasia, à
correta regulação e participação pública-
privada é que estruturará o Brasil que
queremos.

No campo do Executivo, a AELO tem
mantido em assembleia permanente o

contato com os órgãos que interferem na
atividade privada do Parcelamento do Solo.
Nesse diapasão o recém acórdão favorável a
AELO e seus associados em face do Mandado
de Segurança em desfavor de Decreto
estadual que majorava as taxas da CETESB,
demonstra como é possível manter um
diálogo transparente com a excelente
gestora da política ambiental paulista, e ao
mesmo tempo discutir, ainda que
judicialmente, em defesa do que é certo. A
Oficina com a CETESB já ultrapassa 22 anos,
e mantém uma relação ganha-ganha dos
empreendedores de loteamento e a política
ambiental, aproximando o urbanismo à
proteção ambiental. Esse é o verdadeiro
sentido prático do Desenvolvimento Urbano
Sustentável. 

Nesse mesmo diapasão as oficinas com o
GRAPROHAB, SABESP, DAEE, as empresas de
distribuição de energia e os registros de
imóveis conduzem a política “kaizen” de
melhoria continua do ambiente de negócios,
e da correta atuação do setor privado de
loteamento.

No campo do consumidor e do mercado,
as pesquisas nacional e estadual de
lançamentos e comercialização de lotes
propiciam a produção de dados que
demonstram a pujança desse segmento da
indústria imobiliária esquecido pelo credito
imobiliário, mas que contribui,
significativamente, para a construção das
cidades formais e sustentáveis do Brasil.

E, pensando nos próximos anos, mas em
especial no atual mandato que se inicia, a
AELO vem com uma campanha nacional de
orientação ao Consumidor para a compra
legal de um lote urbanizado, e a construção
de uma rede de combate ao Loteamento
Clandestino, que, além de um crime
ambiental, é um crime contra a
administração pública.

E, seguindo os ensinamentos do Mestre e
guru Vicente Celeste Amadei, o lote
urbanizado é mais que um pedaço de terra: é
o embrião da família, a proteção da
convivência e humanização, é o porto seguro
da família. Nosso dever é garantir que mais
pessoas possam acessar o lote urbanizado,
num país maduro, justo e inclusivo.

ANÁLISE DO PRESIDENTE: 

E AGORA, BRASIL?
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As duas primeiras reuniões do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU) de 2021, em 2
de março e 8 de junho, focalizaram
importantes temas ligados ao parcelamento
do solo e sinalizaram para novos avanços no
decorrer do ano, paralelamente aos esforços
de todos os Estados brasileiros em superar o
grave estágio atual da pandemia de covid-19.
Integrado pela AELO, Secovi-SP e SindusCon-
SP, o CDU tem feito suas reuniões por
videoconferência, utilizando a plataforma
Zoom, desde junho de 2020.

Caio Portugal, presidente da AELO, vice-
presidente de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente do Secovi-SP e coordenador
do Comitê, abriu o encontro virtual de março
(foto) relembrando o Dr. Vicente Amadei,
pioneiro da AELO e mestre dos loteadores,
falecido em 22 de dezembro de 2020, cuja
memória é homenageada por esta edição do
“AELO Informa”.

Os participantes de 2 de março e seus
respectivos temas foram estes: 

Ruth Portugal – Membro do Conselho Fiscal
da AELO e coordenadora do Grupo de Trabalho
do CDU sobre concessionárias de saneamento e
de energia: a pesquisa feita junto aos associados
e os avanços sobre a proposta de parceria com a
SABESP. Ruth levou dois convidados da SABESP.

Lívio Giosa – Coordenador do Movimento
Reformar para Mudar e especialista em ações de
desenvolvimento sustentável: lançamento do
Projeto Relatório de Boas Práticas, ESG, com
questionário já enviado aos associados da AELO.

Elias Zitune – Diretor de Assuntos Regionais
da AELO. Falou sobre o apoio da nossa entidade
à pesquisa idealizada por Livio Giosa.

Marcos Saes – Advogado ambiental, diretor
de Assuntos de Meio Ambiente da AELO: as
notícias recentes sobre o julgamento do Tema
1010 pelo STJ.

Luis Paulo Germanos – Advogado, vice-
presidente da AELO e coordenador do Conselho
Jurídico da AELO: o julgamento do STF a
respeito da obrigatoriedade das taxas
associativas em condomínios.

Fábio Tadeu Araújo – Economista, sócio diretor
da empresa Brain: Panorama do Mercado de
Loteamentos no Brasil e no Estado de São Paulo,
relatório do quarto trimestre de 2020 e o
balanço do ano.

Jonas Mattos – Engenheiro, docente nos

Cursos de
Loteamentos da Universidade
Secovi-SP, novo representante da AELO e do
Secovi-SP no acompanhamento das reuniões do
Graprohab: os próximos passos para o apoio às
entidades junto ao Graprohab, na Secretaria da
Habitação do Estado de São Paulo.

Mariangela Iamondi Machado – Membro do
Secovi-SP e do CDU e colaboradora da AELO,
nova coordenadora dos Cursos de Loteamentos
da Universidade Secovi: seus planos para os
cursos de 2021 e para o GParsolo.

Caio Portugal – Coordenador do CDU: As
relações com a CETESB, Preenchimento do
Quadro de Áreas; o relacionamento com a ENEL e
a EDP, concessionárias de energia elétrica; o atual
estágio de relações com o Graprohab, colegiado
em que Jonas Mattos passa a representar a AELO
e o Secovi-SP; Contrato Derraik, estudo
econômico-financeiro sobre o impacto da
reforma tributária no segmento de loteamento;
Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura.

A reunião de 8 de junho do CDU contou com
quatro participantes:

Marcelo Gonçalves, sócio consultor da Brain
Inteligência Estratégica fez um balanço das
Pesquisas do Mercado de Loteamentos do
Estado de São Paulo e do Brasil.

Elias Zitune, diretor de Assuntos Regionais da
AELO, relatou avanços das oficinas com as
concessionárias de energia elétrica que prestam

serviços aos municípios do Estado de São Paulo e
apresentou o convidado da B3, que vem a seguir.

Bernardo Maciel Ramos, da B3, a Bovespa,
Bolsa do Brasil, fez uma ampla explanação sobre
o sistema de Gestão de Recebíveis e as opções
de apoio financeiro a projetos de loteamentos.

Caio Portugal atualizou, no final do CDU,
informações sobre vários assuntos, como as
próximas ações em torno do julgamento do
Tema 1010 pelo Superior Tribunal de Justiça

(STJ), os próximos passos da
tramitação da
Lei do
Licenciamento
Ambiental no
Congresso e as
oficinas em
andamento. 

Mesmo os
mais otimistas
dos cidadãos
brasileiros
reconhecem que
os últimos 18
meses têm
transmitido
intensas
preocupações sobre
a saúde das pessoas
e sobre as
perspectivas da
economia. Cada
associado da AELO,

geralmente cidadão esclarecido, acessa o
noticiário por meio de jornais, revistas, rádios,
TVs e internet, analisa os temas e vai formando
opinião própria. Psicólogos e líderes religiosos
defendem que, mesmo nos piores panoramas
de ordem geral ou pessoal, é preciso ter fé e não
perder o desejo de lutar, de renovar a esperança.

Empreendedores de loteamentos estão
acostumados às oscilações nos negócios e aos
acidentes de percurso. O ano de 2020 e o
primeiro trimestre de 2021 trouxeram
problemas inéditos, mas, pelo menos, o
segmento de loteamentos tem apresentado
notícias positivas, por meio dos balanços
trimestrais de Fabio Tadeu Araújo e Marcelo
Gonçalves, da Brain.

Os associados da AELO e os jornalistas
participantes da entrevista coletiva virtual de
Caio Portugal e de Fábio Tadeu Araújo em 9 de
junho receberam, por email, os relatórios das
Pesquisas do Mercado de Loteamentos de São
Paulo e do Brasil. Entre outros detalhes, os
números apontam para redução dos estoques
de lotes, sinal de que as vendas vão bem. No
âmbito nacional, a região Sudeste aparece em
melhores condições, com destaque para
diversas regiões de São Paulo.
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PARA ESTABILIDADE
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O presidente da AELO, Caio Portugal, e o
diretor de Assuntos do Meio Ambiente da
AELO, Marcos Saes, participaram, em 27 de
maio, de importante debate webinar
organizado pela Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), à qual nossa entidade é
filiada. Tema: a recente aprovação da Lei Geral
do Licenciamento Ambiental (PL 3729/2004)
pela Câmara dos Deputados. O projeto agora
está agora no Senado, com perspectivas de ser
igualmente aprovado e depois encaminhado à
Presidência da República, que deverá
sancioná-lo. 

Nosso boletim semanal “AELO Online” de 13
de maio conseguiu divulgar a aprovação do PL
poucas horas depois de a Câmara ter
concluído a votação, por 300 votos a 122. 

Além de Caio e Saes, participaram da
webinar o relator do PL, deputado Nei Geller
(PP-MT), o presidente da CBIC, José Carlos
Martins, e o dirigente Nilson Sarti, da CBIC.
Geller definiu: “Esse avanço na Câmara é um
ganho para o Brasil e precisamos de ajuda
para continuar a divulgar a real importância do
projeto.” O link está no site www.cbic.org.br.

AVANÇO DA LEI DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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Sinal vermelho para os loteadores clandestinos,
que vêm plantando o caos em inúmeras cidades
nas últimas décadas! É importante agir! O poder
público deveria combater esse mal de modo
intensivo, drástico.

A AELO cumpre sua parte, por meio do serviço
Disque Denúncia, canal criado há mais de 20
anos para orientar o comprador sobre o risco de
ele adquirir um lote de origem criminosa. Dessa
forma, estimulamos a luta contra as
irregularidades. Nossos recursos de combate às
ações ilegais foram ampliados: o Disque
Denúncia, que já dispunha do telefone (11)
3289-1788 para acolher informações sobre os
clandestinos e encaminhá-las ao Ministério
Público, agora conta também com o email
denuncia@aelo.com.br. Mais detalhes:
www.aelo.com.br.

Disque ou digite: o que vale é agir em
benefício dos compradores de lotes e evitar a
repetição de antigos absurdos, como a ocupação
de áreas de mananciais por invasores de terras. E
temos o apoio do Conselho Regional de
Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo
(CRECI-SP).
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AELO ALERTA CONTRA LOTEAMENTOS ILEGAIS



O setor imobiliário aprendeu a admirar o Dr.
Vicente Celeste Amadei e a manifestar-lhe
agradecimentos. Nossos leitores já sabiam disso.
Por suas imensas qualidades e pela constante
atuação em benefício da atividade de
parcelamento do solo urbano, Mestre Vicente
tornou-se personagem constante nas edições do
“AELO Informa” e do boletim “AELO Online”. Desta
vez, porém, registramos a perda do idealista que,
além de tudo, atuou na AELO desde a fundação. E
revivemos, no jornal impresso, a tristeza
caracterizada pelos textos dos primeiros boletins
“AELO Online” deste ano. 

Esta página destaca a cobertura da emotiva,
sensível e merecida homenagem virtual prestada
por dirigentes do nosso setor em 17 de maio. O
Dr. Vicente Celeste Amadei faleceu em 22 de
dezembro de 2020, aos 88 anos, em São Paulo.
Como era de seu hábito, não deixou incompleta
sua última missão: alguns dias antes de ser
internado no hospital, havia concluído as aulas da
30.ª temporada dos cursos de loteamentos, por
ele criados e coordenados. Ao longo de três
décadas, esses cursos têm sido responsáveis pela
preparação de milhares de especialistas, hoje em
dia trabalhando por melhores cidades em todo o
País. 

A partida do mestre teve imensa repercussão
na virada do ano. Caio Portugal, presidente da
AELO, vice-presidente de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente do Secovi-SP e
discípulo do Dr. Vicente desde 1992, levou seu
apoio, pessoalmente, à família Amadei. E, no
evento de maio, Caio repetiu a pergunta por ele
lançada ao ser entrevistado pela “Revista Secovi-
SP”, edição de abril: “Como substituir quem é
insubstituível?” 

A pergunta certamente passou pela cabeça de
outras pessoas. Mas o próprio cidadão Vicente C.
Amadei, cujas ideias foram mostradas em
inúmeras entrevistas ao “AELO Informa”, era fiel
defensor do lema “o show deve continuar”. O
evento em que a personalidade do Dr. Vicente
ocupou espaço como tema central, houve
também o lançamento oficial do Curso de
Loteamentos 2021, composto de seis módulos,
com aulas de 26 de maio a 24 de novembro, sob
a coordenação da professora Mariangela Iamondi
Machado (ver seu perfil na página ao lado). Sim, a
vida tem de continuar. Emocionada, Mariangela
afirmou: O Mestre estará nos inspirando, para que
dê tudo certo no Curso deste ano.”

As informações completas sobre o Curso 2021
estão no boletim “AELO Online” n.º 834:
https://www.aelo.com.br/boletim-online/boletim-
online-834/

O número de inscrições bateu recorde, mas

restam algumas vagas. Os interessados devem
acessar www.secovi.com.br, ir ao rodapé da
página inicial do site e clicar no link “Cursos”. Em
seguida, aparece a opção “Cursos de
Loteamentos”, com um link de “Inscrições. Nele, o
candidato a uma vaga deve colocar seus dados.

O encontro de maio, organizado pela
Universidade Secovi, com apoio do Secovi-SP,
AELO, ADIT Brasil e Instituto Brasileiro de Direito
Imobiliário (Ibradim), foi encerrado com um
movimentado “Pinga-Fogo” de especialistas em
loteamentos, destinado a responder às perguntas
do público que havia feito inscrição para acessar
o evento.

Os 11 depoimentos sobre o Dr. Vicente C.
Amadei foram apresentados na seguinte ordem:

Mariangela Machado – Coordenadora do Curso
de Loteamentos

Basilio Jafet – Presidente do Secovi-SP e Reitor
da Universidade Secovi

Claudio Bernardes – Presidente do Conselho
Consultivo do Secovi-SP

João Crestana – Ex-presidente do Secovi-SP
Cibele Riva Rumel – Ex-presidente do Grupo de

Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do
Estado de São Paulo (Graprohab)

Lair Krähenbühl – Presidente do Conselho de
Administração da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU).

Jaques Bushatsky – Pró-reitor da Universidade
Secovi e coordenador do Programa Qualificação
Essencial (PGE).

Flavio Amary – Secretário da Habitação do
Estado de São Paulo e ex-presidente da AELO e
do Secovi-SP

Caio Portugal – Presidente da AELO e vice-

presidente de
Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente do Secovi-SP

Paulo Germanos – Ex-
presidente do Secovi-SP

Vicente de Abreu Amadei –
Desembargador no Tribunal
de Justiça do Estado de São
Paulo e docente da
Universidade Secovi, autor do
livro “Como Lotear uma
Gleba”, escrito em conjunto
com seu pai, Vicente C.
Amadei.

Esta página, é ilustrada por
uma foto tirada pelo repórter
fotográfico Calão Jorge no
momento em que Caio
Portugal falava no evento,
enquanto a tela focalizava

uma foto de pouco mais de dez anos atrás. Nela,
Caio exibia, com orgulho, seu exemplar de
“Como Lotear uma Gleba”, então já autografado
pelos autores, Vicente pai e Vicente filho, no dia
do lançamento de nova edição, na sede do
Secovi-SP. O livro é considerado a “Bíblia dos
Loteadores”.

Cada dirigente relatou diferentes histórias
sobre as múltiplas qualidades do Dr. Vicente C.
Amadei, mas houve, em comum, esta
característica: o fato de todos se mostrarem
sensibilizados, emocionados, quase cinco meses
após a partida do Mestre.

“Quer saber? Pergunte aos craques” – este foi o
mote do “Pinga-Fogo” de 17 de maio, dirigido a
empresários, executivos, engenheiros, arquitetos
e advogados, além de alunos e ex-alunos dos
Cursos de Loteamentos. Sob a coordenação de
Caio Portugal, participaram cinco debatedores: 

Célia Poeta – Engenheira e assessora da
Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental
da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (CETESB)

Jonas Mattos – Engenheiro Civil com atuação
em engenharia legal, aprovação de projetos
habitacionais; novo representante da AELO e do
Secovi-SP nas reuniões do Graprohab

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

Luis Paulo Germanos – Vice-presidente da
AELO e coordenador do Conselho Jurídico da
entidade.

Marcos Saes – Diretor de Assuntos de Meio
Ambiente da AELO e consultor do Secovi-SP e da
CBIC.

MESTRE VICENTE, 
SEU LEGADO E NOSSA SAUDADE

08



A professora Mariangela Iamondi Machado,
sempre atuante, aceita os mais difíceis desafios.
Em fevereiro, ela assumiu nova missão, que já
decolou: a coordenação dos Cursos de
Loteamentos criados há 30 anos pelo saudoso
professor Vicente C. Amadei. As aulas
começaram em 26 de maio e terminam em
novembro (ver texto na página 8).
Talento, dedicação e entusiasmo são
características de Mariangela. Entrevistada pelo
“AELO Informa”, ela disse que quatro cidades
paulistas fazem parte de sua vida: “Nasci em
Araraquara, minha adolescência fez-se acontecer
em Rio Claro, minha formação acadêmica fez-se
firmar em Campinas e minha profissão fez-se
firmar em São Paulo, sendo deixada por mim,
neste lugar, a minha mochila de vida, a fim de
enraizar as minhas estações... Em todos esses
lugares, deixei um retalho de mim.” Aos mais
jovens, ela transmite uma reflexão própria:
“Jamais estacione!”
Analista de sistemas pela PUC-Campinas,
Mariangela cursou especialização na Unicamp e
fez pós-graduação em Negócios Imobiliários na
FAAP-SP. Especialista em Parcelamento do Solo
(GPARSOLO) pela UniSecovi, é instrutora em
vários cursos. Foi diretora Executiva da Scopel
Empreendimentos e Obras S/A, de São Paulo,
por mais de 30 anos. É sócia proprietária da
consultoria Focus Trading Desenvolvimento
Urbano e Gestão. No Secovi-SP, atua como
diretora de Associações em Loteamentos e
Bairros Planejados. Membro da ADIT Brasil e da
IBRADIM, é colaboradora da AELO. A foto de
Calão Jorge mostra Mariangela participando de
uma das reuniões do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU) de 2019.
Acesse a entrevista completa: www.aelo.com.br,
edição n.º 805 do boletim “AELO Online”. Nesta
página, apresentamos um resumo das suas
respostas às 20 perguntas.

1 – Qual foi o maior desafio que a senhora
enfrentou/enfrenta em sua carreira?
Maior desafio: SERVIR SEMPRE, tanto pessoal
quanto profissionalmente, oferecendo o melhor
de mim, com prazer.
2 – Um filme ou série de TV que mais marcou
sua vida.
O filme “Somewhere in Time” (Em Algum Lugar
no Passado), por sua sensibilidade em
demonstrar que o AMOR é além da VIDA!
3 – Um livro inesquecível e a lição aprendida.
“A menina da montanha”, de Tara Westover. 
O livro relata a trajetória real de uma americana
que pisou numa sala de aula pela primeira vez
aos 17 anos, e a segue até a conquista do
doutorado em Cambridge.

A superação é um olhar para o para-brisa e não
para o retrovisor.
4 – Música marcante.
Aqui estão quatro...
“O que É, o que É”, de Gonzaguinha  
“Outra Vez”, de Isolda Bourdot , cantada por
Roberto Carlos 
“Encontros e Despedidas”, de Milton Nascimento 
“Andança”, de Paulinho Tapajós.
5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.
Gonzaguinha, Rita Lee, Djavan, Milton
Nascimento, Elis Regina, Vinícius de Moraes,
MPB4, Toquinho, Tom Jobim, Sandy, Luiza Possi.
6 – Cite alguém que a senhora considera
autêntico líder.
O LÍDER dos líderes: JESUS CRISTO.
7 – Atualmente, qual é o seu hobby?
Sempre que possível, reunir minha mãe, meu
marido, familiares e amigos para compartilhar
momentos únicos. De modo presencial ou
virtual.
8 –Torce para algum time e/ou toca algum
instrumento musical?
Meu time é o Santos. Já toquei violão, mas,
atualmente, toco a VIDA... 
9 – Um destino no Brasil para recomendar aos
amigos.
Todas as regiões brasileiras, pois cada uma tem
seu charme e sua específica vibração a cada
estação.
10 – Sua maior conquista profissional.

Nos anos 1980, o reconhecimento da revista
“Exame” por ter desenvolvido aquele que foi
considerado o melhor software para controle de
loteamentos do Brasil, utilizado pela Scopel
Empreendimentos e Obras S/A, de São Paulo.
11 – Algo do que se orgulha.
Ter tido o privilégio divino de viver a minha
própria História, formada de lutas, de perdas, de
acertos, de sonhos realizados, de aprendizados,
de reflexões, de verdades, e que culminaram
com a conquista da maturidade. Uma História
com “H”, firmada por fatos reais, que, para mim,
valeram muito a pena.
12 – Personalidade(s) que admira, no setor em
que atua.
A família Scopel: Antonio, Maurício, Ciro e
Eduardo Scopel merecem minha admiração e
imensa gratidão.
Caio Portugal, loteador e competente dirigente
da AELO e do Secovi-SP, dedicado à defesa do
setor de desenvolvimento urbano do País.
Com saudade, relembro o Dr. Vicente Celeste
Amadei, que foi autêntico mestre para todos nós.
E destaco Romeu Chap Chap, Sérgio Mauad,
Claudio Bernandes, Lair Krähenbühl, Luiz Carlos
Pereira de Almeida e Felipe Cavalcanti, de
incontáveis referências.
13 – Personalidade(s) que admira, no mundo dos
negócios.
Bill Gates, fundador da Microsoft, e filantropo.
Elie Horn, fundador do Grupo Cyrela, e
filantropo.
14 – O que ninguém imagina a seu respeito.
O quão pequena e frágil sou, diante das
necessidades do mundo.
15 – Habilidade que deseja desenvolver no
futuro.
Sabedoria.
16 – Qual a sua melhor qualidade.
Vivacidade e resiliência.
17 – Três frases que a inspiram. 
“A pior enfermidade do mundo é não ser
ALGUÉM para NINGUÉM!” (Madre Tereza de
Calcutá). 
“Não é a carga que te derruba, é a maneira como
você a carrega” (autor desconhecido).
“Cada um terá a vista da montanha que subir”
(Ícaro Fonseca).
18 – Qual conselho daria à senhora se fosse mais
jovem?
Procure criar LAÇOS, e não apenas manter
RELACIONAMENTOS!
19 – Do quê a senhora mais gosta na AELO? 
A AELO, assim como o Secovi-SP, a ADIT Brasil e
o IBRADIM, é instituição séria, dedicada e
respeitada. Tenho grande orgulho e privilégio
por participar delas. O que mais gosto é a forma
de ACOLHIMENTO e a GENEROSIDADE em
COMPARTILHAR CONHECIMENTOS, para que
todos os associados possam participar de suas
lutas e valores.
20 – Uma reflexão própria, que tem guiado sua
vida.
Sigo um poema da médica Roberta França:
“Jamais estacione!”

MARIANGELA MACHADO:
JAMAIS ESTACIONE!
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Caio Carmona Cesar Portugal, natural da
cidade de São Paulo (1972), tinha 9 anos em
1981, quando a AELO foi fundada. Seu pai,
Geraldo José Cesar Portugal, que havia
iniciado atividade em loteamentos, fundou a
GP Desenvolvimento Urbano em 1985. Caio é
bacharel em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e
também formado em Administração de
Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-
SP). Ainda estudante, ele já participava da GP.
Em 1993, começou a assumir cargos na AELO.
Presidente da entidade desde 2011, foi
reeleito em 24 de maio e iniciou seu sexto
mandato.

Além de liderar a AELO, sendo respeitado
pelo setor imobiliário do País, Caio Portugal é
vice-presidente de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente do Secovi-SP e coordenador
do Comitê de Desenvolvimento Urbano (CDU). 

Em fevereiro, Caio concedeu entrevista ao
jornalista Luiz Carlos Ramos, que publicou o
texto integralmente no boletim semanal “AELO
Online” número 830. A conversa rendeu
material rico, capaz de ocupar cinco páginas
de uma edição do jornal. Aqui está, nestas
duas páginas, o texto resumido, verdadeira
aula para empreendedores de loteamentos e
seus colaboradores. No entanto, o leitor
poderá ler o conteúdo completo. 

É só acessar o link:
https://www.aelo.com.br/boletim-
online/boletim-online-830/

Esta imagem de 18 de março de 2019 mostra
Caio na sede da AELO, alguns minutos depois
de ter sido reeleito. Ele está junto à Galeria dos
Presidentes, das fotos dos dez dirigentes que
ocuparam o cargo de 1981 a 2011. Da
esquerda para a direita, em tempo retroativo:
de Flavio Amary, o mais recente presidente
(2009-2011), ao primeiro, Luiz Caldin (1981-
1982). Após Caldin vieram, pela ordem,
Lelivaldo Benedicto Marques, Marcos Cintra
Cavalcanti de Albuquerque, Edgar de Souza,
Maurício Scopel, Carlos De Gióia, Sérgio
Guimarães Pereira, Roland Philipp Malimpensa,
Luiz Eduardo de Oliveira Camargo e Flavio
Amary. 

Experiente, mas aberto ao diálogo e às novas
tendências, Caio Portugal está longe de ser
centralizador: costuma ouvir a opinião de cada
um dos demais membros da Diretoria, assim
como os dos Conselhos Consultivo e Fiscal, e
os integrantes do Conselho Jurídico,
respeitando as respectivas especialidades.
“Com união, vamos vencendo as dificuldades e
construindo o futuro”, afirma.

Qual foi o maior desafio que o senhor
enfrentou/enfrenta em sua carreira?

O presidente Caio Portugal responde:
O maior desafio foi transformar um negócio

de loteamento em uma empresa de
loteamentos. Comecei minha trajetória com o
meu pai, Geraldo José Cesar Portugal, em
1990. Naquela época, a empresa era formada
por ele mais três pessoas. Meu início foi na
contabilidade fiscal, atualizando os livros e
aprendendo com os contadores. Naquele
mesmo ano, havia ingressado na Escola de
Administração de Empresas de São Paulo, da
FGV, o que me possibilitou acompanhar o
curso e, ao mesmo tempo, ir compreendendo
o que era ser empreendedor no Brasil. Mas,
lembro-me que, mesmo antes disso, quando
tinha 14 anos, meu pai me entregou o
Caderno de Economia do jornal “O Estado de
S. Paulo”. Era o ano de 1986, em pleno
governo José Sarney, que em fevereiro lançou
o Plano Cruzado para tentar combater a
elevadíssima inflação. O índice oficial atingia a
incrível marca de 83% num único mês!
Naquele momento, depois de ler as
reportagens e os artigos, algo me fez entender
que eu teria algumas missões pela frente.

Como foi a experiência de morar no
município Cotia e estudar em São Paulo?

Em 1979, quando eu tinha 7 anos, a família
mudou de São Paulo para o município de
Cotia, a cerca de 30 quilômetros da Capital.

Fomos todos para um
sítio, junto à Rodovia
Raposo Tavares, onde
meu pai mora até hoje.
E, por conta disso, passei
a ter uma visão
abrangente sobre o que
representa morar no
subúrbio e, ao mesmo
tempo, perceber a
influência da Capital.

No sítio, éramos cinco:
meu pai, Geraldo
Portugal; minha mãe,
Célia Carmona Cesar
Portugal (que faleceu em
2012), e os três filhos –
Luis Fernando Portugal,
o mais velho, é médico
cirurgião vascular no
Hospital do Coração
(HCor), em São Paulo; e

os gêmeos Ruth Carmona Cesar Portugal e eu.
(Nota do editor: o perfil de Geraldo Portugal
está na página 14 deste jornal; o da arquiteta
Ruth Portugal, diretora da GP e membro do
Conselho Fiscal da AELO, está edição n.º 815
do boletim “AELO Online”. Acessar
www.aelo.com.br).

A região metropolitana de São Paulo, com
seus 39 municípios, entre os quais Cotia, tem
mais de 22 milhões de habitantes. Todos os
seus temas, como urbanismo, mobilidade,
regularização urbana e infraestrutura, estavam
diretamente ligados à nossa realidade. Me
lembro que eu e meus irmãos, quando fizemos
o colegial em São Paulo – no Colégio Logos,
hoje extinto – precisávamos sair do sítio às 5 e
meia da manhã, em transporte coletivo, para
poder entrar na escola às 7 horas. Voltávamos
para casa às 14 horas. Assim como ocorre
hoje, o transporte coletivo era um sistema
deficitário e hostil. Aquilo nos roubava de
quatro a cinco horas por dia. Um absurdo!

Concluído o curso colegial, continuei
estudando em São Paulo. Em 1991, iniciei dois
cursos universitários, simultaneamente: de dia,
Administração de Empresas, na FGV, perto da
Avenida Paulista; à noite, Direito, na PUC-SP,
em Perdizes. Por sorte, um local não é muito
longe do outro. Mas acho que, naquele ano,
eu dormia só umas quatro horas por noite. Na
verdade, foi uma experiência importante,
muito valiosa, pois, eu tinha certeza de que os
dois cursos se complementavam, e me
auxiliariam na carreira de empreendedor, ao
lado do meu pai e da minha irmã.

(Continua na próxima página)

CAIO PORTUGAL: LIDERANÇA 
COM TALENTO, DEDICAÇÃO E RESPEITO
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Nesta página, Caio Portugal conta como
começou a conhecer melhor a missão de
empreendedor de loteamentos e a buscar
evolução; relata sua vivência de dirigente e fala
de suas paixões.

Caio, como o mestre Vicente Celeste Amadei
entrou em sua vida?
Foi antes mesmo de eu concluir os cursos
universitários na FGV e na PUC. Os desafios
estavam apenas no início. Quando do processo
de profissionalização da nossa empresa, meu pai
tomou uma decisão sábia: me levou ao mestre
em loteamentos, seu amigo Dr. Vicente C.
Amadei. Assim, em 1992, Ruth e eu passamos a
ter aulas no curso do saudoso professor. A Ruth,
ao concluir o curso de Arquitetura e Urbanismo
na Universidade Mackenzie, também passou a
trabalhar na GP.
Daquele início da década de 1990 até hoje,
foram mais de 35 loteamentos na GP.
Aprendemos, e continuamos aprendendo. Os
desafios de qualquer empreendedor no Brasil é
ser resiliente, inconformado, mas sempre almejar
a realização e implantação do projeto sonhado.
Acho que é isso que movimenta todos nós, e nos
incentiva. O propósito de realizar. Honestamente,
acredito que o sucesso financeiro decorre do
trabalho, dedicação, e correição de princípios e
valores que devem ser praticados todos os dias. 

E o desafio de dirigente de entidades, como
começou?

Em 1993, aos 21 anos, fui lançado como dirigente
da AELO, onde meu pai já atuava, e naquele ano
até participei de um debate com Eduardo Scopel,
Sérgio Guimarães Pereira Júnior e Elbio Fernández
Mera no Encontro de Loteadores (foto nesta
página). E trato de honrar os compromissos,
agradecendo a Deus por ter tido a possibilidade
de conviver e aprender todos os dias com todos
os que me antecederam: fazer parte da AELO,
Secovi-SP, CBIC, ADIT, IBRADIM. Registro, em
especial, a convivência com Roland Philipp
Malimpensa, Antonio Augusto de Araújo Faria
Guedes, Ciro Scopel, Claudio Bernardes, Flavio
Amary, Romeu Chap Chap, Lair Krähenbühl, Pedro
Krähenbühl, João Crestana, Basilio Jafet, Celso
Petrucci, Ricardo Yazbek, Felipe Cavalcanti, Sergio
Guimarães Pereira Júnior, Luiz Eduardo de Oliveira
Camargo, Luis Paulo Germanos, Paulo André
Germanos, Ronaldo Lucas Brani, Marcos Saes,
Olivar Vitale, Mariangela Iamondi Machado, Carlos
De Gióia, Kunio Sato, Alexandre Thomaz da Silva,
e, óbvio, o Dr. Vicente Celeste Amadei, que
infelizmente partiu em dezembro de 2020,
deixando enorme legado ao setor imobiliário. 
Acredito que essa minha longevidade na AELO
contribuiu para que viéssemos a conseguir
construir uma entidade nacional, com
representação legitimada por nossos associados,
entidades parceiras, e correta identificação desse

segmento da indústria imobiliária que é a
atividade privada do parcelamento do solo. As
conquistas sempre foram objeto de trabalho
coletivo, incansável, às vezes parecendo
impossível. Se recordarmos os importantes passos
dados no CDU, como as discussões sobre
alterações legislativas do marco legal, que é a Lei
6.766/79, veremos que muito foi conseguido. E
isso é o DNA da AELO, uma entidade plural,
dirigida por altruístas, que compartilham
conhecimento e experiências, onde não existem
idiossincrasias, e antenada com a realidade
brasileira, querendo construir não somente um
ambiente de negócios melhor para as empresas,
mas uma nação melhor para todos.

Cite alguém que seja considerado um líder para
o senhor.
Jesus Cristo. Seus ensinamentos estão presentes
em todo ser humano, ainda que muitos não
acreditem.

Personalidade(s) que admira, no setor em que
atua.
Tenho grande admiração por todos os que
presidiram o Secovi-SP, assim como pelo
presidente da CBIC, José Carlos Martins; pelo
sempre parceiro Lair Krähenbühl e,
especialmente, pelo saudoso Dr. Vicente Celeste
Amadei. 
Dos empreendedores do nosso setor, menciono
Luiz Carlos Pereira de Almeida, Yojiro Takaoka,
Renato Albuquerque e Nuno Lopes Alves.

Um livro inesquecível e a lição aprendida.
Alguns livros me marcaram profundamente. Um
deles: “O mundo é plano” – uma breve história
do século 21, de Thomas L. Friedman, que conta
o impacto da internet nas relações comerciais e
de trabalho, fazendo imersões sobre esse
impacto em países como a Índia, os Estados
Unidos – em especial, o Vale do Silício – e a
Europa.  Importante, entender que essas
conexões são cada vez mais intrincadas, e que,
apesar de movimentos nacionalistas x
multilaterais, o capital, o conhecimento, e a troca
são a essência dos seres humanos. 
Aliás, outro livro, “Sapiens, uma breve história da
humanidade”, de Yuval Harari, traça bem essa
essência que é o ser humano. 
Gosto também de livros sobre biografias de

empresários brasileiros, como a
do Roberto Civita – escrita pelo
jornalista Carlos Maranhão –, que
perpassa pela história da Editora
Abril, sua ascensão e declínio, e
revela muito sobre o capitalismo
recente no Brasil. 
Nesse mesmo sentido, curti
bastante o livro sobre Abraham
Kasinsky (1917-1912), de São
Paulo, que conta sua trajetória na
empresa de autopeças Cofap e na

indústria automobilística.

Torce para algum time de futebol? Toca
algum instrumento musical?

Sou corinthiano roxo. Tenho saudade do
Pacaembu. Para mim, é o melhor estádio para a
gente ver um jogol. Joguei futebol em campos
de várzea de Cotia desde os 13 anos de idade
até os tempos de estudante universitário. Isso
reforçou meus valores e minha visão de mundo.
A convivência com gente de classes sociais
diferentes, raças, religiões diferentes, faz com
que seja fácil construir empatia e fugir dos
preconceitos.
Também gosto de música, toco bateria, mas faz
tempo que parei de estudar. 

Qual a sua maior conquista profissional?

O fato de ter construído, com minha irmã e com
meu pai, uma empresa de referência no setor de
loteamentos. 

Algo do que se orgulha.
A família que construí com a minha esposa,
Ellen, e os valores firmes que temos conseguido
transmitir para as nossas filhas Manuela e Luisa, a
mais nova, valores que me foram passados pela
minha mãe, Célia, e pelo meu pai, Geraldo.

Qual a sua melhor qualidade?

Ter a certeza de que estamos sempre
aprendendo, exercer a humildade, não abdicar
dos valores em que acreditamos, e poder sempre
compartilhar conhecimento e experiência. É
nosso dever deixar um mundo melhor. E, para
tanto, não importa a grandeza do seu gesto,
importa seu compromisso.

Uma frase que o inspira.
“Eu sei que nada sei!” – do filósofo grego
Sócrates.
Também gosto desta frase, que surge como
sábia sugestão para as pessoas: “Conhece-te a ti
mesmo”.

Uma reflexão própria, que tem guiado sua vida.
“Persistir, e não se conformar com aquilo que eu
não acredito”.
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Claudio Bernardes, natural da cidade de São
Paulo (1954), é engenheiro civil pelo Instituto
Mauá de Tecnologia (formado em 1977),
mestre em Engenharia pela University of
Sheffield, Inglaterra (1979) e especialista em
Engenharia de Produção para a Construção
Civil pela Fundação Vanzolini (USP). Atua há
41 anos como empresário no mercado
imobiliário, com ênfase na área de
desenvolvimento urbano no Estado de São
Paulo. É diretor-presidente da Ingaí
Incorporadora S/A, empresa criada em 1949
pelo seu pai, Wanderley Bernardes, que esteve
presente na assembleia de fundação da AELO,
em 24 de fevereiro de 1981, e fez parte das
três primeiras diretorias. 
Após retornar dos estudos na Inglaterra,
Claudio Bernardes intensificou o trabalho na
Ingaí e participou dos tempos pioneiros da
AELO, além de frequentar o Secovi-SP, onde
foi presidente de 2011 a 2016, consolidando
sua vocação de líder. É presidente do
Conselho Consultivo do Secovi-SP. Sempre
disposto a colaborar com sua cidade, presidiu
o Conselho de Gestão e Secretaria de
Urbanismo e Licenciamento na Prefeitura
Municipal de São Paulo. Ele atua como
professor de Desenvolvimento Urbano no MBA
em Gestão de Negócios Imobiliários da Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e
ministra aulas nos Cursos de Loteamentos da
Universidade Secovi. Colunista do jornal “Folha
de S. Paulo”, escreveu os livros “Plano diretor
estratégico, lei de zoneamento e atividade
imobiliária em São Paulo” (2005) e “Qualidade
e o custo das não-conformidades em obras de
construção civil” (1988). 

1 – Qual o maior desafio que o senhor
enfrentou/enfrenta em sua carreira?
Creio que o maior desafio da carreira de um
empresário, principalmente numa economia
tumultuada como a brasileira, é manter a
empresa funcionando, gerando empregos e
riquezas para o País e estabilidade para as
famílias, o que nem sempre é compreendido
por grande parte das pessoas.

2 – Um filme ou série de TV que mais marcou
sua vida? E por qual motivo?
Difícil dizer o filme que mais marcou nossa
vida… Mas, sem dúvida, o que marca mais vem
na infância ou adolescência. Um dos que mais
me marcou, aos 13 anos, foi “Ao mestre com
carinho”, de 1967, estrelado por Sidney Poitier.
Tive a consciência da importância de se
combater o racismo, e a compreensão da
importância da perseverança na busca de
objetivos, sejam quais forem.

3 – Um livro inesquecível e a lição aprendida.
“1984”, de George Orwell, lançado em 1949. A

lição: estar sempre à frente de seu tempo.

4 – Música marcante.
As músicas marcam as pessoas em função do
sentimento que passam em  determinados
momentos na vida. Não que sejam melhores
ou piores. Uma que  me marcou foi
“Travessia”, do Milton Nascimento.

5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.
Entre tantos dos quais gosto, cito Egberto
Gismonti e Antonio Carlos Jobim.

6 – Cite alguém que seja considerado um líder
para o senhor.
O bom líder tem a capacidade de fazer com
que as pessoas sigam suas instruções sem
nenhuma imposição, e de maneira natural. Na
história da Humanidade, não existe ninguém
que fez isso melhor que Jesus Cristo.

7 – Atualmente qual é o seu hobby?
Atualmente e já há alguns anos, meu hobby
tem sido a música.

8 – Torce para algum time e/ou toca algum
instrumento musical?
Torço para o Corinthians e toco alguns
instrumentos. O meu preferido é o
contrabaixo.

9 – Um destino no Brasil para recomendar aos
amigos.
Bonito, no Mato Grosso do Sul.

10 – Sua maior conquista profissional.
Manter operando, por 40 anos, junto com
meus irmãos, a empresa (Ingaí) criada por meu
pai há 70 anos.

11 – Algo do que se orgulha.
Me orgulho dos meus filhos.

12 – Personalidade(s) que admira,
no setor em que atua.
Existem muitos dignos de
admiração no setor imobiliário, mas
destaco Elie Horn, da Cyrela, não só
pelo desenvolvimento alcançado
pela empresa, mas também por sua
posição no entendimento da função
do empresariado quanto à ajuda
aos mais necessitados, na busca
para tornar nossa sociedade mais
igualitária.

13 – Personalidade(s) que admira,
no mundo dos negócios.
Por uma visão inovadora do mundo
dos negócios e dos negócios no
mundo, Steve Jobs.

14 – O que ninguém imagina a seu
respeito.
Aos que me conhecem, me parece que não
haja nada que eu seja ou faça, que não
imaginem ao meu respeito.

15 – Habilidade que deseja desenvolver no
futuro.
Comunicação através das mídias digitais.

16 – Qual a sua melhor qualidade.
Talvez seja a consciência que tenho do
horizonte da minha ignorância.

17 – Uma frase que o inspira.
“O princípio da igualdade está em tratar os
desiguais na proporção de suas
desigualdades”.

18 – Qual conselho daria ao senhor se fosse
mais jovem?
Mantenha o arrojo da juventude, mas aprenda
com os mais velhos para evitar passar por
problemas que poderiam ser evitados.

19 – Do quê o senhor mais gosta na AELO? 
A força da união de um grupo focado no
melhor para o setor, forma de atuação que
vem desde os tempos de sua fundação, dos
quais, com muito orgulho, tive a oportunidade
de participar.

20 – Uma reflexão própria, que tem guiado
sua vida. Pode ser um conselho, uma frase de
efeito.
Existem dois provérbios chineses que levo
como ensinamento em todos os momentos da
minha vida. São estes:
“As alegrias estão no mesmo poço das
tristezas”
“Na travessia da vida, não é tão importante o
porto a que se chega. O importante é saber
navegar”.

CLAUDIO BERNARDES: A VOCAÇÃO DE LÍDER
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Ciro Pereira Scopel, natural de Araguari-MG
(1961), engenheiro civil, empresário e
dirigente admirado por quem vive o dia a dia
do setor imobiliário, é diretor da empresa
Scopel Empreendimentos e Obras, presidente
do Conselho Consultivo da AELO, integrante
do Conselho Fiscal do Secovi-SP e membro
atuante do Comitê de Desenvolvimento
Urbano (CDU). Nesta foto, tirada por Calão
Jorge em reunião do CDU, em 2019, Ciro está
ao microfone. 
Ciro Scopel atua em loteamentos há mais de
30 anos. A Scopel, criada pelo seu pai, o
gaúcho Antonio Scopel, há 55 anos, na
cidade de São Paulo, tem levado adiante mais
de 200 empreendimentos em várias regiões
do País. Antonio faleceu em 2012. Ciro
trabalha, no dia a dia, em conjunto com o
irmão Eduardo Scopel, que cuida da érea
comercial. Também foi seu irmão Maurício
Scopel, notável presidente da AELO por
quatro anos – a partir de 1989. Em 1993,
Maurício sofreu grave acidente de carro, que
o afastou das atividades na empresa e na
entidade. Faleceu em março de 2016. No fim
da década de 1980, Ciro, já formado em
Engenharia Civil pela Fundação Armando
Álvares Penteado (Faap), intensificou a
amizade com os também engenheiros
Claudio Bernardes e Lair Krähenbühl, e
passou a ocupar cargos na AELO e no Secovi-
SP. É casado com Úrsula e pai de Fernando,
engenheiro de produção; Luciano,
administrador de empresas, e Marcela,
arquiteta.
Ciro Scopel se considera otimista, depois de
tantas crises mundiais e nacionais, apesar de
ser crítico em relação a determinados vícios
da política brasileira. Ele mostra esperança de
uma reação global e do Brasil no pós-
pandemia. E cita o exemplo da recuperação
dos Estados Unidos e da Europa após a grave
crise econômica de 2008, de desdobramentos
em todo o mundo.

1 – Qual foi o maior desafio que o senhor
enfrentou/enfrenta em sua carreira?
Assumir a frente dos negócios da empresa de
repente, quando do acidente de automóvel do
meu irmão Maurício Scopel, em 1993.

2 – Um filme ou série de TV que mais marcou
sua vida? E por qual motivo? Não tenho
nenhum específico. Depende do gênero. Às
vezes, são do mesmo tema, porém cada um é
diferente do outro.

3 – Um livro inesquecível e a lição aprendida.
“Tudo ou Nada”, de Malu Gaspar. Contando a
vida de Eike Batista, o livro mostra como um
empresário famoso pode ser exemplo do
ditado “quem tudo quer, nada tem”.

4 – Música marcante.
Assim como em relação aos filmes, me
lembro de muitas boas músicas, cada uma
delas ligada a determinado momento, época
ou história.

5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.
Sou bastante eclético em música. Acredito
que, em cada fase da vida, tive algum gosto
preferido: jazz, bossa nova, rock, sertanejo,
samba... e por aí vai. Com certeza, afirmo do
quê não gosto: funk. 

6 – Cite alguém que seja considerado um
líder para o senhor.
A liderança é exercida em vários lugares e
situações, como, por exemplo, na família, nos
negócios, nas amizades, na política... Difícil
citar um único líder.   

7 – Atualmente, qual é o seu hobby?
Gosto de assistir séries, na TV.

8 – Torce para algum time e/ou toca algum
instrumento musical?
Sou são-paulino de carteirinha, tricampeão
mundial, agora campeão paulista.Toco violão
e já toquei piano.

9 – Um destino no Brasil para recomendar
aos amigos.
O Brasil deveria ser conhecido de ponta a
ponta. Já viajei bastante, mas nunca estive no
Pantanal Mato-grossense, local que gostaria
de visitar.

10 – Sua maior conquista profissional.
Sobreviver nos negócios com ciclo de longo
prazo, num país que penaliza o empresário,
com um Estado pesado, custoso, ineficiente e
interventor.

11 – Algo do que se orgulha.

Minha família.

12 – Personalidade(s) que
admira, no setor em que atua.
Os dirigentes das entidades do
setor imobiliário, em geral: pela
sua dedicação e tempo
despendidos em prol de todos.

13 – Personalidade(s) que
admira, no mundo dos negócios.
Celso Garcia Cid e sua epopeia
nas primeiras importações de
gado zebu da Índia para o Brasil.
Espanhol da Galícia, Cid
desenvolveu a criação de gado a
partir de uma pequena fazenda
comprada, em 1945, no Norte do

Paraná, mais tarde ampliada ao adquirir
áreas vizinhas. Faleceu em 1972. O zebu
ganharia força no Triângulo Mineiro e em
outras regiões. 

14 – O que ninguém imagina a seu respeito.
Minha vida é um livro aberto... rsrsrs.

15 – Algo positivo da cidade de São Paulo. E
algo negativo.
De positivo, a extensa lista de opções de
entretenimento, cultura, lazer, gastronomia,
de autêntica metrópole. De negativo, o
trânsito complicado.

16 – Qual a sua melhor qualidade.
A paciência.

17 – Uma frase que o inspira.
Não há mal que sempre dure nem há bem
que não se acabe.

18 – Qual conselho daria ao senhor se fosse
mais jovem?
É fácil ser engenheiro de obra pronta, mas
um bom conselho no passado e que ainda
está bem atual seria este: investir em
imóveis.

19 – Do quê o senhor mais gosta na AELO?
É o fato de, apesar de estarmos entre
empresários com a mesma atividade, e,
portanto, sendo “concorrentes”, sempre
prevalecer o clima de cordialidade. Um de
nós está sempre disposto a ajudar o outro,
contando sua experiência e somando forças
para enfrentar as dificuldades do setor.

20 – Uma reflexão própria, que tem guiado
sua vida.
Dou o mesmo peso para as três fases de um
projeto de loteamento: ter a ideia, implantá-
la e mantê-la. Parece óbvio, mas o sucesso só
se consegue se a gente atingir todas elas.

CIRO SCOPEL: A IMPORTÂNCIA DO OTIMISMO
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Geraldo José Cesar Portugal, paulista de
Campinas (1939), formado em Direito, deixou a
carreira de executivo numa empresa de
equipamentos de segurança, em São Paulo, e deu
uma guinada em sua vida: tornou-se
empreendedor no setor imobiliário, em 1979, dois
meses antes de ser promulgada a Lei n.º 6.766/79,
que regulamentou a atividade de parcelamento
do solo no Brasil. Optou por residir e trabalhar no
município de Cotia, no Oeste da região
metropolitana de São Paulo. Em 1985, fundou a
empresa GP Desenvolvimento Urbano e
participou dos tempos pioneiros da AELO, tendo
ocupado vários cargos.

A evolução da GP tem sido intensa. Na década
de 1990, o Dr. Geraldo passou a contar com o
reforço dos filhos Caio Carmona Cesar Portugal,
formado em Direito e em Administração de
Empresas, atual presidente da AELO e vice-
presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente do Secovi-SP, e Ruth Carmona Cesar
Portugal, arquiteta, membro do Conselho Fiscal
da AELO. Ambos são diretores e sócios do pai na
GP. O filho mais velho, Dr. Luis Fernando Portugal,
médico, é cirurgião cardiovascular no Hospital do
Coração (HCor), em São Paulo.

Geraldo Portugal mantém em sua sala da GP,
no município de Vargem Grande Paulista – a 47
quilômetros de São Paulo –, fotos dos filhos, dos
netos e também dos amigos da AELO dos anos
1980 e 1990. 

Geraldo Portugal integrou a Diretoria na AELO
de 1987 a 1997. Foi conselheiro de 1997 a 2007. E
não se afastou: comparece, pelo menos uma vez
por ano, às reuniões do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU), em que revê
amigos. O Dr. Geraldo se orgulha da atuação do
filho Caio como presidente da AELO e vice-
presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente do Secovi-SP, e da filha, Ruth, membro
do Conselho Fiscal da AELO e de grupos de
trabalho do CDU. Ele não abre mão de se atualizar
sobre a entidade, lendo o boletim “AELO Online”
e o jornal “AELO Informa”.

Nesta foto, Geraldo Portugal e a filha, Ruth
Portugal, na sede da GP.

Nestes 36 anos, a GP totaliza 57
empreendimentos imobiliários construídos; mais
de 16 milhões de metros quadrados urbanizados
de forma sustentável; mais de 15 mil unidades
entregues. O inovador empreendimento Gran
Ville São Venâncio, em Itupeva-SP, um dos
lançamentos mais recentes da empresa, usa a
energia solar fotovoltaica.

Esta é sua entrevista:

1 – Qual foi o maior desafio que o senhor
enfrentou em sua carreira?

Em 1.º de outubro de 1979, parti da indústria de
equipamentos para a indústria imobiliária. Por
coincidência, no mesmo ano em que foi
regulamentada a Lei n.º 6.766/79, para dispor
sobre o parcelamento do solo no Brasil. O grande
desafio, para mim, era absorver as novas diretrizes
do mercado, me ajustando para a aplicação da lei.

2 – Um filme ou série de TV que mais marcou sua
vida? E por qual motivo?
“Os 10 Mandamentos”, de Cecil B. DeMille,
primeiro filme com tela panorâmica, de 1956.

3 – Um livro inesquecível e a lição aprendida.
Sem dúvida, o livro do querido e saudoso
professor Vicente C. Amadei, “Como Lotear uma
Gleba”, autêntica “Bíblia dos Loteadores”. Foi
muito bom ter convivido com esse saudoso
mestre desde os primeiros anos da AELO.
Ler livros está entre as minhas paixões. Em minhas
idas a São Paulo, não deixo de passar por alguma
livraria, em busca de lançamentos.

4 – Uma música marcante.
Gosto do estilo Rock na tendência internacional e
da Jovem Guarda na nacional.

5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.
The Beatles, Elvis Presley, e os da Jovem Guarda,
Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

6 – Cite alguém que seja considerado um líder
para o senhor.
Na atualidade, no âmbito brasileiro, Jair Bolsonaro.
Dos tempos da 2.ª Guerra Mundial, o britânico
Winston Churchill.

7 – Atualmente, qual é o seu hobby?
Navegar.

8 – Torce para algum time e/ou toca algum
instrumento musical?
Torço para o Corinthians. Sofro, mas sou
persistente.

9 – Um destino no Brasil para recomendar aos
amigos.
Búzios, no Estado do Rio.

10 – Sua maior conquista profissional.
Passar para a segunda geração minha empresa e
meus pensamentos, exemplo de força de vontade
e persistência.

11 – Algo ou alguém de que se orgulha.
Dos meus três filhos, Caio Portugal, Luís Fernando
Portugal e Ruth Maria Portugal.

12 – Personalidade(s) que admira, no setor em
que atua.
O Dr. Vicente C, Amadei. Além de tudo, grande
amigo. Saudade.

13 – Personalidade(s) que admira, no mundo dos
negócios.
Na minha geração, Abílio Diniz, um exemplo por
atuar, sempre, se renovando e apontando o rumo
para o mercado brasileiro no mundo dos
negócios. Sigo seu lema: “Meu propósito é ser
feliz, aprender e compartilhar”.

14 – O que ninguém imagina a seu respeito.
Não sei...

15 – Algo positivo da cidade de São Paulo. E algo
negativo. 
Faz 31 anos que escolhi morar afastado do Centro
de São Paulo, com minha família. Escolhi uma área
verde tranquila, no município de Cotia, no Oeste
da região metropolitana. Não espero nada da
administração pública.

16 – Qual a sua melhor qualidade.
Honestidade.

17 – Uma frase que o inspira.
“Hei de vencer!”

18 – Qual conselho daria ao senhor se fosse mais
jovem ?
Sempre estudar mais.

19 – Do quê o senhor mais gosta na AELO?
Gosto do companheirismo dos colegas, em todas
as épocas. Sinto saudades da turma da velha
guarda. Alguns já partiram.

20 – Uma reflexão própria, que tem guiado sua
vida.
Meu lema: “Hei de vencer”. Persistência com
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A Dra. Cibele Riva Rumel, natural de São Paulo,
arquiteta e urbanista, mestre de enorme
experiência, com trajetória internacional, é
especialista em Gerente de Cidades e em
parcelamento do solo. Em sua empresa, a Città,
em São Paulo, ela assessora empreendedores de
loteamentos e prefeituras. De 1998 e 2007, foi
presidente do Grupo de Análise e Aprovação de
Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo
(Graprohab). 
Nesta foto de 2019, a Dra. Cibele tem ao lado os
presidentes do Graprohab, Lacir Ferreira
Baldusco, e da AELO, Caio Portugal. À direita,
Ricardo Pereira, da empresa Expandh.

1 – Qual foi o maior desafio que a senhora
enfrentou/enfrenta em sua carreira?
O primeiro desafio foi minha volta ao Brasil, após
longa ausência, quando de meus estudos de
graduação e pós-graduação no exterior. Foi uma
adaptação e tanto! O segundo foi a gestão
pública, depois de já ter tido experiência em
empresas privadas.

2 – Um filme ou série de TV que mais marcou sua
vida? E por qual motivo? 
Sempre vejo e revejo as produções de Charlie
Chaplin! Autênticos retratos do mundo.

3 – Um livro inesquecível e a lição aprendida.
Sou uma leitora compulsiva. Tenho interesse em
vários assuntos, além dos best sellers e,
naturalmente, os livros do meu campo
profissional. 

4 – Música marcante.
Antes de fazer arquitetura, estudei música
clássica. Meu piano está aqui ao meu lado. Entre
os autores, escolho Mozart, pela alegria de suas
composições, e Beethoven, pelo inusitado
esplendor. No popular, fico com os Beatles. 

5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.
Clássico – “Os Três Tenores” (Luciano Pavarotti,
Placido Domingo e José Carreras) são discografia
necessária! 
Popular – Maria Bethânia... E o romantismo e a
leveza de Roberto Carlos.

6 – Cite alguém que seja considerado um líder
para a senhora.
Ao longo das oportunidades que tenho tido,
sempre aparece um líder – alguém generoso, que
compartilha seus conhecimentos e nos faz
crescer. Citar algum seria esquecer vários! 

7 – Atualmente, qual é o seu hobby?
Leio muito e continuo gostando de livros em
papel. Estudar: sempre. Adoro concertos. E
também cinema e teatro. Sou viciada em quebra-

cabeças daqueles bem grandes. Não dispenso os
noticiosos da TV. 

8 – Torce para algum time e/ou toca algum
instrumento musical?
Sim, torço para o Corinthians! Fui muitas vezes
aos estádios.
Gosto de música, aprendi a tocar piano. 

9 – Um destino no Brasil para recomendar aos
amigos.
A Bahia e a cidade do Rio de Janeiro, que
continua linda, embora maltratada. O litoral
brasileiro é belíssimo. 

10 – Sua maior conquista profissional.
Meus títulos acadêmicos americanos e as viagens
profissionais, aos quais dou continuidade, com
foco no urbanismo e na urbanização.
Exerci cargos públicos, como a presidência do
Graprohab, nos quais apreendi muito da relação
público-privada e fiz amigos. Quero registrar o
apoio do saudoso Dr. Vicente C. Amadei.
Em minha empresa, Città, levo adiante planos e
projetos urbanos. Meu escritório, no bairro do
Itaim, em São Paulo, é meu paraíso. 

11 – Algo do que se orgulha.
Do reconhecimento que percebo em clientes e
amigos quando manifestam satisfação com
alguma contribuição em que eu tenha
participado. 

12 – Personalidade(s) que admira, no setor em
que atua.
Quero citar os presidentes da AELO, do Secovi-SP
e do SindusCon-SP – pessoas que emprestam seu
tempo para todos nós. E o exemplar Vicente C.
Amadei, nosso professor, que, até falecer, aos 88
anos, foi imbatível em sua competência e
capacidade de nos ensinar.
E cito os doutores Romeu Chap Chap e Luiz
Carlos Pereira de Almeida, pela contribuição dada
ao País. Romeu permanece ativo, depois de ter

sido um grande presidente do
Secovi-SP. O Dr. Luiz Carlos, que
faleceu em 2020, deixou enorme
legado, como empreendedor da
Sobloco.

13 – Personalidade(s) que admira, no
mundo dos negócios.
O empresário Elie Horn, da Cyrela:
tem muito a ensinar em sua trajetória,
construindo moradias e praticando o
bem.

14 – O que ninguém imagina a seu
respeito.
Minha queda pela estética – como
algo indispensável em tudo o que
homem pode e produz. Sou muito

observadora e detalhista, como arquiteta.

15 – Algo positivo da cidade de São Paulo. E algo
negativo.
Vejo de positivo as oportunidades da região
metropolitana. Sou um “bicho” urbano. Amo
cidades! Se viajo, também procuro os centros
onde temos “de tudo”. Que tal Paris e Nova York? 
De negativo, em São Paulo, infelizmente, as
desigualdades sociais e espaciais.

16 – Qual a sua melhor qualidade.
Creio que perseverança e gostar de gente estão
entre as minhas qualidades.

17 – Uma frase que a inspira.
“Não sabendo que era impossível, foi lá e fez”. 
Autor desconhecido (já me deram várias
autorias).

18 – Qual conselho daria à senhora se fosse mais
jovem?
Talvez aconselhasse a aprender a controlar o
imponderável. Tenho mania de lista de tarefas. É
frustrante quando não se consegue finalizar.
Precisaria de menos pretensão!  

19 – Do quê a senhora mais gosta na AELO?
A AELO e o Comitê de Desenvolvimento Urbano
(CDU) são uma congregação, no sentido amplo:
você aprende, apreende, faz amigos e colabora o
quanto possível para o setor. A AELO só cresce!
De entidade de São Paulo a algo de abrangência
nacional. Conta com uma Diretoria jovem e
aguerrida, a começar pelo presidente Caio
Portugal

20 – Uma reflexão própria, que tem guiado sua
vida. 
“Não desistir” – este é o meu lema. De manhã, ao
acordar, mesmo na adversidade, penso num bom
caminho. Sou uma otimista. Acredito que
“chegaremos lá”! 
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CIBELE RIVA RUMEL: AMOR POR CIDADES



A foto de 2018 mostra Arthur Matarazzo Braga
com o troféu do Prêmio Master Imobiliário,
entregue pelo diretor-presidente da Fundação
Armando Álvares Penteado (Faap), Antonio
Bias Guillon. Representou a Lote 5
Desenvolvimento Urbano S.A., da qual é sócio-
diretor. O prêmio da categoria Soluções
Urbanísticas foi conferido à Lote 5 pelo
conceito de bairro colaborativo do COMVIVA,
em Piracicaba-SP. 
Arthur Matarazzo Braga, natural de São Paulo
(1953), é diretor Administrativo e  Financeiro
da AELO há 18 anos. Formado em
Administração de Empresas pela Fundação
Getúlio Vargas, de São Paulo (FGV-SP), fez
mestrado em Finanças, também na FGV-SP.
Começou sua vida empresarial como diretor
da Extrema Empreendedores Imobiliários, em
1982.

Esta é sua entrevista:

1 – Qual foi o maior desafio que o senhor
enfrentou/enfrenta em sua carreira?
Meu maior desafio profissional foi em 1986,
quando, apenas quatro anos após o início da
minha primeira empresa, a Extrema, o governo
Sarney implantou o Plano Cruzado, com um
congelamento de preços, incluindo a
famigerada tablita, que provocou deságio nas
prestações dos loteamentos e desregulou
todas as relações comerciais com clientes,
fornecedores e mercado financeiro. 

2 – Um filme ou série de TV que mais marcou
sua vida? E por qual motivo?
“Retratos da Vida”, do francês Claude Lelouch.
Uma saga que se desenvolve a partir do início
da 2.ª Guerra Mundial e termina nos anos
1980. O filme tem como início e fim um balé
emocionante com “Bolero”, de Ravel. Não me
canso de ouvir as músicas de sua trilha sonora.

3 – Um livro inesquecível e a lição aprendida.
“Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa,
é inesquecível. Os diálogos, o formato da
escrita inusitada do autor e a profundidade do
texto e dos seus personagens.

4 – Música marcante.
A música é componente indispensável na
minha vida. Destacaria três CDs imperdíveis:
“Urubu” de Tom Jobim; “Clube da Esquina”, de
Milton Nascimento, e “Construção”, de Chico
Buarque. 

5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.
Além daqueles três, citaria Caetano Veloso,
Gilberto Gil e Lenine.

6 – Cite alguém que seja considerado um líder
para o senhor.

Tenho saudades do presidente Fernando
Henrique Cardoso. Um líder que nos conduziu
em períodos difíceis do nosso país.

7 – Atualmente, qual é o seu hobby?
Tenho me dedicado à leitura. Leio romances,
poesia, política e economia.

8 – Torce para algum time e/ou toca algum
instrumento musical?
Sou corintiano, mas não tenho acompanhado
os jogos. Quanto à música, toco guitarra desde
adolescente e continuo praticando. 

9 – Um destino no Brasil para recomendar aos
amigos.
Fernando de Noronha, de praias e paisagens
inesquecíveis.

10 – Sua maior conquista profissional.
Ter iniciado, em 1982, com meu antigo sócio,
uma empresa de desenvolvimento urbano, a
Extrema, que, após as dificuldades impostas
pelo Plano Cruzado, se firmou e cresceu no
mercado numa época em que o loteador era
visto como o “patinho feio” do setor
imobiliário.

11 – Algo do que se orgulha.
Ter fundado a Lote 5 Desenvolvimento Urbano,
em 2012, com meus antigos sócios na
Agre/PDG, Ricardo Setton, Astério Safatle, Beto
Horst e Fernando Albuquerque e estarmos
conseguindo colocar em prática os ideais de
empresa de que sempre partilhamos. 

12 – Personalidade que admira, no setor em
que atua
Renato Albuquerque, fundador da Alphaville,
empreendedor visionário, determinado e de
sucesso.

13 – Personalidade(s) que admira, no mundo
dos negócios.
Admiro muito a trajetória de Olavo Setúbal,

um dos fundadores do Banco Itaú,
e que foi prefeito de São Paulo.

14 – O que ninguém imagina a seu
respeito.
Sou um poeta amador que tem
blog de poesia:
tula.prosaeverso.net.
(Meu apelido é Tula)
Tenho também alguns vídeos com
poemas meus no YouTube, no
canal Tula Braga – Poemas na
Rede, com a participação dos
artistas Mel Lisboa e Rubens
Caribé e do violonista Emiliano
Castro. Vale ver!

15 – Algo positivo da cidade de
São Paulo. E algo negativo. 
Positivo: São Paulo é um centro cultural e
gastronômico que não deve nada a nenhuma
cidade do mundo, além de ser uma máquina
que fomenta o empreendedorismo.
Negativo: São Paulo é uma cidade de contrastes
sociais muito fortes, e que esfrega isso no
nosso rosto, diariamente, em muitas das suas
esquinas. Temos ainda muito o que fazer para
amenizá-los.

16 – Qual a sua melhor qualidade.
A perseverança, aliada a um otimismo realista.

17 – Uma frase que o inspira.
Gosto muito de uma frase do Millôr Fernandes:
“Viver é desenhar sem borracha.”
Uma outra frase inspiradora é do poeta Ferreira
Gullar: “A arte existe porque a vida não nos
basta.”

18 – Qual conselho daria ao senhor se fosse
mais jovem?
Acredite sempre. Se alguém te chutar uma bola,
não deixe de correr atrás. Faça o que te inspira.
O bom é inimigo do ótimo.

19 – Do quê o senhor mais gosta na AELO?
A AELO é uma união de propósitos que deu
certo. Ela foi feita do trabalho insano de suas
diretorias dedicadas, há anos, que vêm lutando
para colocar a nossa classe no patamar em que
ela merece estar. Somos criadores de cidades, e
devemos ser reconhecidos por isso.

20 – Uma reflexão própria, que tem guiado
sua vida.
Baseado na tese de que o bom é inimigo do
ótimo e muitas vezes o perfeccionismo pode
atrapalhar uma boa ideia, lembro-me de um
pequeno poema meu, que diz o seguinte:
“O melhor / ainda e sempre / estará pintado
nas asas dos pássaros / Cravado debaixo da
língua / no cerne do tronco / fora do alcance
dos braços.”
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Luis Paulo Germanos, natural de São Paulo
(1973), vice-presidente da AELO e
coordenador do nosso Conselho Jurídico, é
advogado pela Faculdade de Direito da
Universidade Mackenzie (1997) e mestre em
Direito Civil pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (2005). Ele tem no
DNA a vocação imobiliária: é filho do
engenheiro Paulo André Jorge Germanos,
diretor da Construtora Germanos, presidente
do Secovi-SP de 1978 a 1981.
Em 2019, Luis Paulo Germanos conquistou do
Prêmio Master Imobiliário, Categoria
Literatura, como autor do livro “Condomínio
de Terrenos”. Ao coordenar o Conselho
Jurídico da AELO, ele participa, ao lado de
cinco outros advogados, de uma longa e
intensa luta pela segurança jurídica das
empresas. A equipe alcançou expressivas
vitórias na Justiça, entre as quais a redução das
taxas abusivas da CETESB para o licenciamento
ambiental de empreendimentos.

Eis sua entrevista:

1 – Qual o maior desafio que você enfrentou
em sua carreira?
Guardo em minha memória, com alegre e
infindável gratidão, o dia em que recebi o meu
primeiro processo das mãos de um experiente
advogado que ocupava, na época, a gerência
jurídica de tradicional empresa do setor
imobiliário. Não sei ao certo por que razão, caí
nas graças daquele fidalgo paladino. Em nossa
saudação final, ele se dirigiu calmamente até
mim e disse com delicada ênfase: “Tenho
certeza de que você fará um bom trabalho.”
Desde então, aprendi que cada trabalho
representa um novo e grande desafio. 

2 – Qual o filme que mais marcou sua vida? E
por qual motivo?
Tenho peculiar interesse por filmes de guerra,
em especial pelos documentários relativos às
duas Guerras Mundiais – 1914-1918 e 1939-
1945. Como já dizia Aristóteles, o homem é
um animal racional. Basta agir como tal.

3 – Um livro inesquecível e a lição aprendida.
“A incrível viagem de Shackleton”, do jornalista
americano Alfred Lansing (1921-1975). O livro
narra a expedição britânica de 28 homens a
bordo do “Endurance”, rumo ao Atlântico Sul,
seu acidente e a sobrevivência do grupo.

4 – Música marcante.
Desde os tempos de criança, a música que
certamente me marcou foi “Les Champs-
Elysées”, por Joe Dassin, um simpático cantor
franco-estadunidense. 

5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.

Toda sorte de música toca o nosso coração.
Alguns exemplos: George e Ira Gershwin, Tom
Jobim, Gonzagão e Tim Maia.

6 – Cite alguém que seja considerado um líder
para você.
Tenho profunda admiração por muitas pessoas
que, seja por um traço de afinidade,
alinhamento de valores e princípios, suas
iniciativas, ações, intenções e forma de pensar
despertam em mim bons sentimentos e
trazem algum sentido à minha vida. É inegável
que possam servir de inspiração. 

7 – Atualmente, qual é o seu hobby?
Desde a adolescência, gosto muito de
fotografia. E mantenho sempre alguma câmera
por perto. Também curto viagens e
montanhismo.

8 – Torce para algum time de futebol? Toca
instrumento musical?
Sou torcedor do São Paulo. Em música, me
arrisco no piano. 

9 – Um destino no Brasil para recomendar aos
amigos.
Situado em fronteira tríplice – Brasil, Venezuela
e Guiana –, o Monte Roraima merece ser
recomendado. Acesso difícil, mas a beleza
compensa.

10 – Sua maior conquista profissional.
Acompanhar o brotar e o crescimento de uma
semente lançada há mais de duas décadas: a
banca de advogados da qual faço parte.

11 – Algo do que se orgulha.
Das lições trazidas do berço.

12 – Personalidade(s) que admira, no setor em
que atua.
Rendo minha homenagem a todos aqueles
que, com inesgotável altruísmo, reúnem a
capacidade de conduzir os seus próprios

negócios e de dedicar parte
do seu precioso tempo na
construção de nosso setor. 

13 – Personalidade(s) que
admira, no mundo dos
negócios.
Todos os empresários que
possuem puro, real e
legítimo interesse na
formação educacional e na
capacitação pessoal,
promovendo, assim, a
difusão do conhecimento
pelo mundo. 

14 – O que ninguém
imagina a seu respeito.

Adoro desmontar carburadores antigos. Não
consigo montá-los novamente, e levo o
amigo mecânico à loucura.

15 – Algo positivo da cidade de São Paulo. E
algo negativo?
O protagonismo que a cidade exerce na
reunião de prestadores de serviços de
excelência. De negativo, a falta de
planejamento de longo prazo relativo às
políticas públicas. 

16 – Qual a sua melhor qualidade?
Não gosto de conflitos. Mas, caso se tornem
inevitáveis, envidarei os meus melhores
esforços para colocar sobre eles uma pá de
cal.

17 – Uma frase que o inspira.
Tempus fugit, carpe diem (o tempo voa,
aproveite o dia).

18 – Qual conselho daria a VOCÊ se fosse
mais jovem?
Não julgue uma pessoa. Tente conhecer a sua
história de vida. 

19 – Do quê você mais gosta na AELO?
Gosto muito da simpática e indispensável
figura do loteador. Em nosso meio, noto
reciprocidade, coleguismo, respeito mútuo,
senso de colaboração, convergência de
propósitos. O aprimoramento da atividade
permite uma concorrência saudável e gera
mais oportunidades ao mercado consumidor.
Esse sentimento permeia cada vez mais a
nossa entidade, em suas constantes lutas. É
um verdadeiro privilégio poder fazer parte
dessa história. 

20 – Uma reflexão própria, que tem guiado
sua vida.
Para sermos e estarmos plenos, nunca se
distancie de sua essência. A espiritualidade é
um bom caminho para alcançá-la. 
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Elias Resnichenco Zitune, natural de São Paulo
(1983), formado em Direito pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em
Negócios Imobiliários pela Fundação Instituto de
Administração (FIA). Desde 2005, atua na Zitune
Empreendimentos Imobiliários, que, numa
parceria com a SCDU Urbanismo, deu origem ao
Grupo ZS Urbanismo. É diretor de Assuntos
Regionais na AELO, depois de ter sido vice-
presidente e diretor de Relações Institucionais.
Na foto, Elias e o presidente Caio Portugal.
Elias Zitune representa a quarta geração de uma
família de loteadores que se fixou inicialmente
no bairro da Mooca, em São Paulo. Os patriarcas,
judeus libaneses, vieram de Beirute em 1919.
Jaques Zitune, pai de Elias, tinha apenas 16 anos
quando assumiu a empresa da família, com o
irmão, Gabriel. A Zitune Empreendimentos
Imobiliários, que acaba de completar 70 anos,
somou forças com Odilon Castriota Filho, da
OCF, hoje SCDU Urbanismo. O Grupo ZS
Urbanismo, da Zitune e da SCDU, produz
loteamentos no Estado de São Paulo.  
Uma curiosidade revelada por Elias: seu tio,
Gabriel Zitune, dedica, há mais de 30 anos, 70%
do seu tempo ao terceiro setor. “Entre outras
iniciativas, ele desenvolve, pela Zitune, um lindo
trabalho social, dando aulas de preparação
profissional a jovens de baixa renda”, explica.
Elias, de 38 anos, gosta de curtir sua família: “Sou
casado com a Andrea, que conheci há 21 anos, e
pai do Davi e do Rafael, meus grandes motores
de vida.”

Aqui está sua entrevista.

1 – Qual foi o maior desafio que você enfrentou?
Sem dúvida nenhuma, foi ter ingressado, há 16
anos, na Zitune. Naquela época, eu trabalhava
num grande escritório de advocacia,
estruturando operações para o mercado
imobiliário e mercado de capitais, mas a Zitune
estava com projetos importantes e percebi que
aquele era o momento de tentar ajudar a
empresa da família a crescer, evoluir e dar
continuidade ao legado familiar. 

2 – Um filme ou série de TV que mais marcou
sua vida? E por qual motivo? 
A série Prision Break. Um verdadeiro jogo de
estratégia.

3 – Um livro inesquecível e a lição aprendida.
Sonho Grande, da escritora Cristiane Correa. O
livro mostra como é importante implantarmos
uma cultura de persistência e trabalho incessante
nas organizações.  
4 – Música marcante.
Prefiro citar o gênero, em vez de uma música.
Sempre gostei muito de samba e pagode, que
têm a cara do Brasil.  

5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.
Grupo Fundo de Quintal: representa o samba
raiz, que só o Brasil tem. 

6 – Cite alguém que seja considerado um líder
para você.
Yitzhak Rabin, primeiro ministro Israelense
assassinado em 1995. Um general que lutou
sempre pela paz e que conseguia dialogar
com várias correntes políticas, geralmente
liderando seu país para o ideal no qual
acreditava.   

7 – Atualmente, qual é o seu hobby? 
Alguns anos atrás, comecei a praticar corrida e
a participar de algumas provas de rua. Acabei
incorporando esse esporte à minha vida. Faz
bem para a mente e para o corpo.   

8 – Torce para algum time de futebol?
Sou corintiano, como meu pai. Em casa,
também não dei opção para meus dois filhos,
Davi e Rafael.  

9 – Um destino no Brasil para recomendar aos
amigos.
Trancoso, no município de Porto Seguro, no
Sul da Bahia. Magia presente naquele lugar de
praias e paisagens incríveis.

10 – Sua maior conquista profissional.
Poder dar continuidade à empresa da minha
família. Tenho muito orgulho de ser a quarta
geração no mercado de loteamentos e do fato
de, a cada geração, termos evoluído junto com
o mercado. 

11 – Algo do que se orgulha.
Poder fazer parte da Diretoria da AELO. Um
grupo que trabalha sério, pensando no
mercado como um todo.  

12 – Personalidade(s)
que admira, no setor em
que atua.
Meu pai, Jaques Zitune,
que me abriu todas as
portas. Sempre tive
admiração e, agora,
saudade de Vicente C.
Amadei, o Mestre. E cito
nosso presidente, Caio
Portugal. Foi ele quem
me trouxe, em 2011,
para integrar a Diretoria
da AELO, onde aprendo
todos os dias. 

13 – Personalidade(s)
que admira, no mundo
dos negócios.

Jorge Paulo Lemann pela busca diária pela
evolução de seus negócios. 

14 – O que ninguém imagina a seu respeito. 
Meu trabalho na comunidade judaica em que
vivo. Ajudei a formar toda a comunidade, a
fundar uma sinagoga, desenhar toda a gestão de
caixa e de doações, etc.

15 – Algo positivo da cidade de São Paulo. E
algo negativo. 
Positivo: a pluralidade no que se refere às
pessoas e às atividades culturais e sociais.
Negativa: a violência 

16 – Qual a sua melhor qualidade? 
Garra e persistência. 

17 – Uma frase que o inspira.
Se não deu certo é porque ainda não chegou ao
fim. Temos que ser persistentes no que
acreditamos. 

18 – Qual conselho daria a VOCÊ se fosse mais
jovem?
Respirar, manter a calma e respeitar alguns ciclos
da vida, mas sempre seguir em frente.

19 – Do quê você mais gosta na AELO?
A AELO possibilita uma grande e sincera troca de
experiências entre os principais loteadores do
Brasil. Se você tem um problema e precisa trocar
ideias com alguém na AELO, sempre encontrará
um dirigente ou um associado que, de alguma
forma, irá ajuda-lo encontrar a melhor saída. 

20 – Uma reflexão própria, que tem guiado sua
vida. Pode ser um conselho, uma frase de efeito.
Algo que você mesmo criou e adotou como
lema de vida. 
Na vida pessoal ou profissional, é importante ter
objetivos claros e sempre persegui-los. 

ELIAS ZITUNE: A NOVA GERAÇÃO CHEGOU
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Jorgito Donadelli, natural de Franca (1973),
chegou à entidade em 2012, tornou-se
representante em Franca, assumiu funções na
Diretoria em 2017 e é diretor de Relações
Institucionais. Participou da criação da nova
logomarca da AELO, em verde amarelo, que
simboliza a associação presente em 17
Estados.  E troca ideias com os demais
representantes da AELO no Interior paulista. É
diretor da JFD Empreendimentos, criada por
seu pai, Jorge Félix Donadelli. Graduado em
Administração de Empresas pela PUC-SP, fez
MBA em Administração no Insper.

Na foto, Jorgito em reunião do Comitê de
Desenvolvimento Urbano (CDU) de 2019, ao
lado de Mariangela Iamondi Machado. 

Esta é sua entrevista.

1 – Qual foi o maior desafio que você
enfrentou em sua carreira?
Fazer a transição de carreira da indústria de
calçados para o parcelamento de solo.
Reconhecer que nada sabia e começar o
aprendizado do zero, foi a parte mais
desafiadora. O lado bom: conseguimos levar
conhecimentos que em princípio parecem
não fazer sentido, mas com o passar do
tempo percebemos que no fundo a profissão
anterior me deu habilidades que muito
agregam a função atual.

2 – Um filme ou série de TV que mais marcou
sua vida?
A vida do músico britânico Elton John,
“Rockteman”, autêntica aula de psicanálise.
Também adorei francês “Intouchables”.

3 – Um livro inesquecível e a lição aprendida.
“Acima de tudo, Amor”, a história do Hospital
do Amor de tratamento de câncer, de
Barretos.

4 – Música marcante.
“Unforgettable”, interpretação que juntou a
voz do então já falecido Nat King Cole e a da
filha do cantor, Natalie Cole.

5 – Cite compositor(es) e cantor(es) de sua
preferência musical.
Aprecio o jazz, músicas de piano, e blues.
Gosto de ouvir Steve Ray Vaughan, guitarrista
já falecido, Dave Brubeck, pianista, as músicas
cantadas por Elton John.

6 – Cite alguém que seja considerado um
líder para você.
Caio Portugal, presidente da AELO, um poço
de sapiência, sempre pronto a ajudar os
outros e a transmitir seu amplo
conhecimento. É uma pessoa admirável.

7 – Atualmente, qual é o seu hobby?
Gosto de praticar corrida, em provas de rua ou
mesmo em exercício sozinho. Nesta época de
pandemia, em que somos obrigados a ficar mais
tempo em casa, pratico meus recursos de “chef”
de cozinnha.

8 – Torce para algum time?
Na AELO, de tantos corintianos, sou uma das
exceções: torço para o Palmeiras. Já levei meu pai
para ver jogo no Allianz Parque.

9 – Um destino no Brasil para recomendar aos
amigos.
A linda região da Serra Gaúcha. Também são
ótimos o Pantanal e Chapada dos Guimarães, em
Mato Grosso.

10 – Sua maior conquista profissional.
A transição da carreira da carreira da indústria de
calçados, em Franca, para o parcelamento de
solo, juntamente com o meu pai, Jorge Félix
Donadelli, meu sempre mestre e companheiro.

11 – Algo do que se orgulha.
Ter constituído família com a Cyntia, minha
esposa. Deus nos deu a Camilla, de 6 anos, e a
Luiza de 4 anos. Elas são o maior orgulho da
vida, meu porto seguro. Sou um pai coruja,
admito.

12 – Personalidade(s) que admira, no setor em
que atua.
O saudoso Vicente C. Amadei, Caio Portugal,
Claudio Bernardes, Lair Krähenbühl, Flavio
Amary, Mariangela Iamondi Machado, Ciro
Scopel, Luis Paulo Germanos, Arthur Matarazzo
Braga, Elias Zitune e outros. Minha gratidão a
eles.

13 – Personalidade(s) que admira, no mundo dos
negócios.
Elie Horn, da Cyrella. Grande empresário,
maravilhoso benfeitor nas ações sociais. 

14 – O que ninguém imagina a seu
respeito?
Quando adolescente, em Franca,
região de café e gado, tive
inclinação pela agropecuária. Se eu
não tivesse mudado para São Paulo
para fazer o curso de Administração
de Empresas, teria me embrenhado
no agronegócio. 

15 – Algo positivo da cidade de São
Paulo. E algo negativo. 
São Paulo como cidade, após o ciclo
de Franca e de viagens por vários
países. Vida desafiadora. A
metrópole cobra dos moradores
constante evolução, mas oferece
recursos de qualidade. Por outro

lado, considero triste a desigualdade social. 

16 – Qual a sua melhor qualidade?
Gosto de aprender coisas novas, de escutar
histórias inspiradoras que me sirvam como
exemplo. Aprendi com meu pai que precisamos
ter perseverança e determinação, para fazermos
a diferença por onde passamos. Meu pai
costuma relatar exemplos dessa minha
determinação, assumida já nos tempos de
garoto.

17 – Uma frase que o inspira.
“Procure entregar sempre um pouquinho a mais
do que o cliente comprou”.
Essa frase é do meu pai, Jorge Félix Donadelli. Na
época da nossa fábrica de calçados, sempre
ouvia dele que nós deveríamos ser os olhos do
cliente dentro da empresa. E vale para os nossos
loteamentos.

18 – Qual conselho daria a VOCÊ se fosse mais
jovem?
Faça terapia o quanto antes. Por mais que você
ache que todos os seus sentimentos estão no
“lugar”, sempre haverá algo a ser melhor
entendido. Fui me preocupar com esse recurso
só depois que minha primeira filha nasceu.

19 – Do quê você mais gosta na AELO?
Gosto da forma como as pessoas ajudam umas
às outras. Também me empolga a incrível
disponibilidade dos diretores a colaborar com o
setor. Sem dúvida, além da capacidade técnica,
eles põem em prática o espírito de equipe e a
solidariedade. 

20 – Uma reflexão própria, que tem guiado sua
vida.
Tenho tentado evitar julgar as pessoas. Um
exercício desafiador. Busco me colocar no lugar
das pessoas, e olhar cada situação com “outros
olhos”.

JORGITO DONADELLI: PRESENÇA DO INTERIOR
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O Dr. Vicente Celeste
Amadei dedicou-se ao setor imobiliário por
quase 70 anos, desde sua chegada à empresa
Ingaí, em 1951. Ao se concentrar em projetos e
contratos de loteamentos, não só se tornou o
grande especialista em legislação como também
participou de ações em defesa de leis justas.
Viveu intensamente a AELO desde a fundação,
em 1981, e o Secovi-SP. Criou, em 1991, os
Cursos de Loteamentos, que formaram milhares
de especialistas, e escreveu o livro “Como Lotear
uma Gleba”, em parceria com o filho,
desembargador Vicente de Abreu Amadei.

O falecimento do mestre Vicente, em 22 de
dezembro de 2020, deixou um vazio em todos
nós. E as homenagens à memória do grande
dirigente confirmam o respeito e a gratidão do
setor imobiliário. Na AELO, decidimos dedicar
esta edição do “AELO Informa” ao Dr. Vicente,
personagem constante nas nossas páginas ao

longo dos anos. Numa entrevista,
ele explicou: “Os maiores desafios da minha
carreira foram – e ainda são – a burocracia e os
prazos legais para o poder público cumprir as
suas obrigações inerentes à atividade de
loteamentos.”

Quem conviveu com o cidadão Vicente
Celeste Amadei sabe que, por trás do mestre
rigoroso com seus alunos e do dirigente
empenhado na defesa de causas justas, havia
um espirituoso paulistano, leitor de livros,
apaixonado por músicas, torcedor do
Corinthians, ligado aos amigos e diariamente
dedicado ao amor por sua família.

Esta foto de novembro de 2019 é
emblemática: na sala da Universidade Secovi,
o mestre Vicente, sentado ao lado dos alunos,

dialoga com Mariangela
Machado, cuja aula focaliza as associações de
moradores em condomínios de lotes. O
equipamento de imagem e som instalado na
sala representa uma conquista, a possibilidade
de os Cursos serem acompanhados,
simultaneamente, em qualquer cidade do
Brasil e do mundo.

A partir deste ano, cabe à professora
Mariangela Machado cuidar dos Cursos criados
pelo Dr. Vicente. As aulas de 2021 já
começaram. Para o sucesso, não faltam
inspiração e proteção. Entre Vicente e
Mariangela, algo em comum, além da vocação
de autênticos mestres: a fé em Deus.

A MISSÃO DE ENSINAR 
E DE DEFENDER CAUSAS JUSTAS
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