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Entre os dias 08 e 10 de agosto os participantes visitarão os 
principais projetos de bairros e comunidades planejadas do estado 
de São Paulo. Escolhidos a dedo, seja por seu porte, concepção ou 
diferenciais de projeto, os presentes ainda serão acompanhados 
pelos master developers ou managers dos empreendimentos, que 
compartilharão insights e aprendizados adquiridos durante o 
longo desenvolvimento de cada um dos projetos.

Direcionadas para diversos profissionais do segmento imobiliário, 
como arquitetos, urbanistas, engenheiros, paisagistas, corretores, 
investidores e proprietários de terrenos, as Missões Técnicas da 
ADIT são marcadas pelas riquíssimas oportunidades de 
aprendizado e pelo forte network gerado entre os participantes.

PRINCIPAIS BAIRROS E
COMUNIDADES PLANEJADAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO





08/08 // QUINTA-FEIRA

8h – Encontro no Hotel Bourbon Ibirapuera

MANHÃ: Alphaville/Barueri (SP)

TARDE: Fazenda Itahyê/Santana de Parnaíba (SP)

NOITE: Check-in no Hotel Radisson Red Campinas

09/08 // SEXTA-FEIRA

8h30 – Encontro na recepção do hotel Radisson Red 

Campinas com check-out efetuado.

MANHÃ: Villa Flora/Sumaré (SP)

TARDE: Entreverdes/Campinas (SP)

NOITE: Viagem para Riviera de São Lourenço/Bertioga

10/08 // SÁBADO

08h45 - Saída do Hotel do Travel INN 

9h - Saída do Hotel – Ilha da Madeira

MANHÃ: SIV (Sobloco)

ALMOÇO: Riviera Shopping

PARADA FINAL: Retorno para São Paulo, parando 
primeiro no Aeroporto de Guarulhos e depois no 
Bourbon Ibirapuera.

OBSERVAÇÕES: As despesas de alimentação, hospedagem e transporte 
aéreo, não estão inclusas neste valor e deverão ser arcadas pelo 
participante. A hospedagem durante a Missão deve ocorrer nos hotéis 
indicados, garantindo viabilidade logística e cumprimento dos horários 
conforme roteiro. Caso o participante prefira hospedar-se em outro hotel, 
informamos que para as saídas diárias da missão, deverá se locomover ao 
hotel sede e estar presente no horário indicado. Sobre cancelamentos e 
desistências, caso o participante desista unilateralmente da participação 
após o pagamento da inscrição, terá direito a devolução de 50% do valor 
pago. Os outros 50% da taxa de organização não serão objeto de devolução 
por parte da ADIT, devido a todos os compromissos por ela assumidos 
perante terceiros. A realização da Missão está condicionada à confirmação 
mínima de 20 participantes.

DATA // 08 a 10 de agosto de 2019

LOCAL // São Paulo

INVESTIMENTO //

Associado ADIT: R$ 800,00

Não Associado: R$ 1.050,00

FORMA DE PAGAMENTO //

Boleto, cartão de crédito (1x) ou depósito.

HOTÉIS

SÃO PAULO
• Grand Mercure Vila Olímpia
• Pullman Vila Olímpia
Telefone: (11) 2161.4900

CAMPINAS
• Radisson Red Campinas
Telefone: (19) 3500.0860

RIVIERA DE SÃO LOURENÇO
• Travel Inn Boulevard Riviera
Telefone: (11) 5081.8822

PROGRAMAÇÃO



ALPHAVILLE
BARUERI (SP)

Uma verdadeira Edge City, que floresceu ancorada pelos conceitos de 
moradia em casas de alto padrão em loteamentos fechados e a 
conveniência de comércio e serviços que viabilizaram a moradia segura 
e distante do caos urbano.  O "modelo Alphaville" foi replicado pelos 
quatro cantos do país e está presente em mais de 50 cidades 
brasileiras, sempre com sua filosofia própria. Nessas quatro décadas, 
Alphaville se tornou uma espécie de "grife" de moradia integrada a 
centros comerciais e empresariais.

ALPHAVILLE



QUEM NOS RECEBE

PAULO TOLEDO

Diretor Superintendente da CIA Inteligência, 

empresa com 20 anos de atuação no mercado 

nacional com mais de 300 projetos lançados 

em 90 cidades brasileiras. Formado em 

Marketing UNIP, tem 30 anos de experiência em 

produtos horizontais, verticais e hoteleiros. 

Reconhecimentos CIA: Prêmio Master 

Imobiliário 2000 e 2012; Prêmio ADVB 2000, 

2003, 2004, 2005 e 2006; Prêmio Construir 

Brasília 2009 e 2010.

Alphaville

CIA INTELIGÊNCIA



FAZENDA ITAHYÊ
SANTANA DE PARNAÍBA (SP)

A Fazenda Itahyê é um grande projeto de urbanismo que busca 
excelência no que diz respeito à sustentabilidade ambiental, aos 
preceitos de cidade compacta e caminhável e à diversidade de 
usos e classes sociais. Com 8,9 milhões de m² de reservas 
florestais, 159 mil m² de áreas para equipamentos públicos e 
comunitários, mais de 80% da área permeável e densidade de 
67 hab./ha, o projeto prevê lotes de alto padrão, edifícios de uso 
misto, lotes empresariais e casas econômicas.

ITAHYÊ



MARCOS EGYDIO

Engenheiro agrônomo, formado em E. S. Pinhal (SP), 
fez cursos de pós-graduação em Economia de 
Produção e Extensão Rural no Ruppin Institute em 
Israel; Agricultura Biodinâmica no Emerson College 
(UK); MBA na Business School SP e Global E-MBA na 
Universidade de Toronto (CA); Ethical Pioneers no 
Schumacher College (UK). Trabalhou como Gerente 
da Anore Agropecuária; Diretor da agropecuária Rio 
TE; Diretor-executivo da Fundação Florestal. 
Implantou a ouvidoria na Sabesp. Foi 
Superintendente do Instituto Ecofuturo, ocasião em 
que foi Representante do Brasil e da América Latina 
no grupo consultivo estratégico da ISO mundial para 
a criação de normas de responsabilidade social 
corporativa; Diretor de Sustentabilidade da Natura 
Cosméticos; e sócio-fundador da Gestão Origami, 
consultoria de gestão empresarial com foco em 
aspectos sócio-ambientais.  Assumiu a Diretoria do 
Grupo Itahyê desde 2013 aonde está até hoje. 

Fazenda
Itahyê

FAZENDA ITAHYÊ

QUEM NOS RECEBEQUEM NOS RECEBE



VILLA FLORA
SUMARÉ (SP)

O Villa Flora é uma referência em desenvolvimento urbano e 
comunidades planejadas. O projeto se diferencia por ter uma 
ambiência urbana altamente qualificada para os segmentos de 
renda média-baixa, além de ter uma comunidade organizada 
que gera maior qualidade de vida e perpetua o conceito do 
projeto. É um bairro aberto que apresenta padrão de segurança 
superior a algumas cidades e bairros fechados da região.

VILLA FLORA



QUEM NOS RECEBE

LUCIANO BORGHESI F.

Participou de grandes projetos como a Relocação 

da Cidade de Itá em SC, posteriormente 

desenvolveu masterplans na Inglaterra e Espanha. 

Fez MBA in General Management no IMD, na Suíça. 

Em 1997, assumiu o desafio de desenvolver um novo 

produto imobiliário para o emergente segmento de 

baixa renda na Rossi Residencial. Liderou o time 

multidisciplinar que criou o Bairro Planejado Villa 

Flora (SP). Foi diretor de incorporação na Rossi 

Residencial até 2005, quando fundou a DRTZ 

Estratégia de Produto Imobiliário, consultoria com 

foco no aumento de competitividade de 

empreendimentos imobiliários nos mercados de 

desenvolvimento urbano e incorporação imobiliária.

Villa Flora

 DRTZ CONSULTORIA

ENTREVERDES



ENTREVERDES
CAMPINAS (SP)

O EntreVerdes Campinas é um empreendimento onde tecnologia e 
inteligência construtiva foram aplicadas a serviço da  qualidade de vida. 
O loteamento de alto padrão une o melhor do planejamento urbanístico 
e reforça os conceitos de um bairro privativo em que é possível encontrar  
harmonia entre flora, fauna e homem, segurança, gentileza urbana, 
convívio social de vizinhança, espaços de lazer, ruas largas, amplas áreas 
verdes, baixa densidade de ocupação, estrutura de conveniência externa, 
redes subterrâneas de energia elétrica, gás encanado e fibra óptica.

ENTREVERDES



QUEM NOS RECEBE

IVO SZTERLING

Formado em arquitetura e urbanismo pela USP. 

De 1985 a 2003 foi Sócio-Diretor da Atuarq

Desenvolvimento Urbano, com atuação em 

projetos arquitetônicos e urbanísticos, 

realizando incorporações, construções e 

loteamentos. Desde 2003 é sócio-diretor da 

Cipasa e responsável pela área de Urbanismo e 

Negócios. Atualmente é também Sócio-Diretor 

da Ambiência Urbana, empresa de prestação 

de serviços nas áreas de estudos de viabilidade, 

projetos e licenciamentos de empreendimentos.

Entreverdes

CIPASA / AMBIÊNCIA URBANA



BERTIOGA (SP)

A Riviera é um bairro aberto e 100% planejado em execução há 33 anos 
que compreende uma área total de 8.849.164,64 m². Hoje, a Riviera conta 
com cerca de 60% de seu projeto implantado, com 11 mil unidades 
habitacionais, shopping center, centro comercial e de serviços, 
hipermercado, restaurantes, escolas, atendimento médico e odontológico, 
flats e hotéis, postos de abastecimento e serviços, clube hípico, complexo 
tenístico, clube de golfe, além de toda a infraestrutura de saneamento 
básico. É o maior projeto urbanístico do litoral brasileiro.

RIVIERARIVIERA DE
SÃO LOURENÇO



QUEM NOS RECEBE

PAULO VELZI

Engenheiro Civil, Administrador de Empresas e 

Especialista em Meio Ambiente. Desde 1978 na 

Sobloco Construtora, atua na Riviera de São 

Lourenço, em Bertioga, desde 1981, tendo, ao 

longo de todos esses anos, acompanhado e 

participado da gestão nas mais diversas áreas do 

empreendimento. Foi Diretor de Planejamento, 

coordenando as ações para a elaboração do 

Plano Diretor Municipal e criação do Sistema 

Municipal de Meio Ambiente de Bertioga tendo 

sido 1º Secretário da Pasta. Atualmente, é 

também Presidente da Associação dos 

Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de 

Bertioga, e Secretário Executivo do Conselho 

Gestor do Parque Estadual Restinga de Bertioga.

Riviera de
São Lourenço

SOBLOCO CONSTRUTORA



INSCRIÇÕES E MAIS INFORMAÇÕES

Ingrid Rafaela
eventos02@adit.com.br

82 99904-0945
82 3327-3465

REALIZAÇÃO

www.adit.com.br


