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Entrega Itapoã Premium

O Grupo Proeng S.A.

en t regou ma i s  um 

empreendimento rigo-

rosamente dentro do

prazo, o Itapoã Premium,

loca l i zado em Vi la

Velha, com unidades

de 2 e 3 quartos com

suíte e lazer na cober-

tura.

Campanha de Verão

‘’Prestações leves para encarar a estação’’. 

Foi este o mote criado para a Campanha 

de Alto Verão Proeng. Ofertas imperdíveis

com os melhores

empreendimentos

da grande Vitória

com descontos

exclusivos. Não

perca!

Como todo final de ano, o 

Grupo Proeng organiza um 

churrasco de confraterniza-

ção para todos os colabora-

dores, das obras e do escri-

tório, para comemorar o ano

que passou. O evento já

é famoso por ser muito

animado e é esperado por

todos. Confira as fotos.
As obras dos empreendi-

mentos estão cada dia mais

Confira as dicas de nutrição,

saúde e bem estar. 

adiantadas.

Filmes no Cine Jardins

Durante os meses de janeiro

e fevereiro, o Cine Jardins

exibirá grandes filmes, que 

estão concorrendo ao 

Oscar. Veja as críticas e 

sinopses aqui.

Projeto Crescendo Juntos

Sempre prezando pela

qualidade de vida dos

colaboradores no trabalho,

o Projeto Crescendo Juntos

está com muitas novidades

para 2015.
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Editorial Perfil

Lamberto Palombini Neto, M. Sc
Presidente do Grupo Proeng S.A.

Bruno Weigert é proprietário
das agências Fire Marketing e 

Comunicação, Gasoline e Smoke 

1. Quem é Bruno Weigert descrito por Bruno?

2. Como e quando surgiu a Fire Marketing

e Comunicação?

3. Como você analisa essa dupla parceria 

com o Grupo Proeng S.A.: Proeng Construtora 

como um dos seus maiores clientes e as 

agências Fire e Gasoline como locatárias do 

Shopping Jardins?

4. Com relação a Proeng, qual o ponto forte 

levado em consideração para a criação de 

uma peça?

5. Para finalizar, como você imagina a Fire

daqui uns anos?

Um profissional responsável, proativo com 

o trabalho e que batalha todos os dias 

p a r a  r e a l i z a r  e  s u r p r e e n d e r .

Surgiu em 2002, há 13 anos. E nasceu com o 

objetivo de oferecer ao mercado uma relação 

mais próxima, honesta e de mais confiança 

entre o cliente e a agência

A parceria da FIRE com o Grupo Proeng 

existe desde 2006, primeiramente, como loca-

tária do Shopping Jardins. Referência em 

Jardim da Penha, a ótima localização do 

shopping tornou mais fácil o acesso à nossa 

agência, além da comodidade de termos um 

mall e um estacionamento seguro, que aju-

dam o contato e a realização de reuniões com 

os clientes, veículos e fornecedores da FIRE.

A história de sucesso, o compromisso da em-

presa com o cliente e a credibilidade conquis-

tada pelo Grupo Proeng nesses 25 anos de 

atuação.

Imagino uma empresa ainda mais sólida, 

organizada e com uma equipe ainda mais

capacitada para enfrentar os desafios diários

junto ao mercado de comunicação e, princi-

palmente, aos nossos clientes.

Empreendedor Brasileiro

falta de credulidade e quem sabe até perplexidade 

com a situação atual. Afinal, como planejar qualquer 

negócio com a insegurança da infra estrutura? Não 

se sabe as consequências sobre a falta de água nos 

reservatórios (racionamento?). Se não há água sufici-

ente, como gerar energia (país hidrico)?. Esta aliás, já 

com aumento de 25% e com previsão para mais 25% 

em 60 dias. A gasolina para cobrir o imensurável 

roubo já subiu. Subirá mais. E a empresa, orgulho 

nacional, tem sua vulnerabilidade exposta e corroída 

pela corrupção. Com estes itens (somente estes), as 

empresas começaram a enxugar e demitir. Com inú-

meros empregados na rua, há baixa no consumo e 

elevação no nível da violência. Logo, recessão e infla-

ção à vista. Ausência de planejamento de custos e 

orçamentos. Como sobreviver? Como organizar? 

Como conduzir? Outro lado triste é a quantidade

(muito grande mesmo) de empreendedores, pro-

fissionais de ponta e talentos desistindo do Brasil.

Procure um advogado de imigração nos EUA e ficará 

assustado. Não devem nada ao país, mas o Brasil os 

deve tudo notadamente, dignidade e paz para negó-

cios e criação de seus filhos. Já assistimos a modelos 

diferentes e com cenários igualmente pessimistas. 

Porém, SABÍAMOS que o modelo atual dos gover-

nantes estava furado. Bolsas de todos os modelos. 

Mamatas desenfreadas. E o que fizemos? Os brasilei-

ros escolheram  o PT e suas mazelas novamente.

Vamos achar uma saída. Porém, com dores e, certa-

mente, com o pobre sofrendo. Talvez décadas para o 

reparo, mas encontraremos saída. Não aplicando o 

‘’jeitinho brasileiro’’, mas aplicando excelência no que 

fazemos, tendo juízo e coerência nos nossos atos,

cobrando fortemente dos governantes e aprendendo 

Exatamente neste domingo, os 

nossos deputados tomam posse 

em Brasília. Porém, um encontro 

entre empreendedores de hoje,

apresenta uma conotação de 

a votar.

Assim se aprende.
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Entrega Itapoã Premium

O Grupo Proeng S.A. entregou mais um empreendimento rigorosamente dentro do prazo. 

O edifício Itapoã Premium está localizado no bairro Itapoã, em Vila Velha e possui unidades

de 2 e 3 quartos com suíte. Possui portaria com guarita de segurança e área de 

lazer na cobertura, além dos itens de sustentabilidade como captação e utilização de 

água chuva, elevadores econômicos e medidores de água e gás individuais.

Os futuros moradores foram apresentados às áreas comuns do prédio e na assembléia 

foram escolhidos o síndico e os conselheiros. Durante o evento, eles degustaram de um 

delicioso coquetel de boas vindas!

Hall de entrada do empreendimento

Durante a apresentação do empreendimento

Clientes do Itapoã Premium com os corretores de vendas 

Clientes do empreendimento

Clientes do empreendimentoFachada do edifício
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Festa de Final de Ano

O Grupo Proeng S.A. chegou ao final 

de 2014 com um sentimento de dever 

cumprido. Todos os colaboradores,

parceiros, fornecedores e clientes fazem

parte desse sucesso. Foram realizados 

investimentos dentro e fora do estado 

do Espírito Santo, alguns projetos foram

lançados e algumas obras entregues.

Dentre as entregas, estão os edifícios 

Costa Fortuna em Itaparica e o Itapoã

Premium, ambos em Vila Velha. E, o 

principal empreendimento lançado foi

o primeiro e único hotel, offices e mall

localizado no principal eixo de desen-

volvimento de Cariacica, o Meridional.

Para comemorar as vitória do ano de 

2014, foi realizada uma confraternização

no dia 05 de dezembro, na obra do 

empreendimento Itaparica Exclusive, 

em Vila Velha, para todos os colabora-

dores do grupo. Todos aproveitaram a

festa com um bom churrasco e também

com a banda de samba que estava 

 

Um momento importante da festa foi o

discurso do presidente do Grupo Proeng

S.A., Lamberto Palombini Neto, que fez

um agradecimento à todos pelo ano de 

2014 e das expectativas para 2015. Logo

após, foi realizada a distribuição dos

brindes a todos os colaboradores.

O Grupo Proeng S.A. acredita que estes

momentos de descontração agregam ao

crescimento dos seus colaboradores e 

que, estes são peças importantatíssimas

para a consolidação do grupo.

Bem vindo 2015!

animada.
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Campanha Alto Verão Proeng

O Grupo Proeng S.A. junto com a agência Fire Marketing e Comunicação iniciou uma

campanha Alto Verão Proeng, com o slogan ‘’Prestações leves para encarar a estação’’.

Foram criadas peças de divulgação, como folhetos com todos os empreendimentos, 

folhetos dos empreendimentos do interior, como Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim, 

bemcomo anúncios que serão veiculados nos jornais A Gazeta e A Tribuna. Além disso,

teremos ações promocionais nas praias de Vila Velha e Guarapari, com distribuição de

brindes e materiais de divulgação. A campanha terá duração de 3 meses, encerrando

Os empreendimentos que estão na campanha, possuem preços imperdíveis 

para os clientes que buscam a casa própria. Visite o hotsite da campanha 

www.proeng.com.br/altoverão ou visite nosso stand de vendas em Itaparica, e converse 

em março de 2015.

com um de nossos consultores imobiliários.



Beleza e Saúde 

 Dra Flávia Palombini
Nutricionista

www.flaviapalombini.com.br
Clínica de Nutrição Ortomolecular Drª Flavia Palombini  | (27) 3325 - 0866

Recupere a sua pele dos excessos do verão

Até mais, Beleza e Saúde!

Flávia Palombini
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Depois de um verão de excessos ao sol, os meses 

de outono são perfeitos para recuperar a pele. 

Hidratação, cosméticos especiais e tratamentos 

repõem a luminosidade e os nutrientes perdidos 

e preparam a pele para o inverno, quando o frio 

intenso também causa danos.

ALGUMA DICAS QUE PODEM TE AJUDAR:

1. Ingerir pelo menos 2 litros de água por dia.

2. Crie o hábito de fazer uma boa higienização de sua pele, começando em casa mesmo, 

utilizando sabonetes, demaquilantes e tônicos específicos para seu biotipo cutâneo.

3. HPP (higienização profunda da pele). Trata-se de uma higienização com a finalidade 

de retirar as células mortas, desobstruir os folículos pilo-sebáceos e retirar e prevenir o 

aparecimento de cravos e espinhas.

4. Peelings - Se sua pele voltou do verão com algumas manchinhas, procure uma 

especialista e veja se é necessário fazer algumas sessões de peelings, elas removem 

a epiderme danificada, suavizam as manchas de sol e estimulam o colágeno.

5. Hidratação - recupera o equilíbrio, maciez e suavidade da pele, deixando ela com 

mais elasticidade e luminosidade.

6. Use filtro solar todos os dias.

Seguindo essas dicas, sua pele estará sempre linda e bem cuidada!
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Filmes no Cine Jardins

 

Escolhido o representante da Polônia na corrida pelo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro 

em 2015, Ida é um filme bem especial. Por um ponto de vista completamente diferente,

o diretor Pawel Pawlikowski volta a trabalhar com temas que já havia abordado em Meu

Amor de Verão (2004). Por mais que a trama foque em uma espécie de reencontro com 

o passado, o grande objeto da narrativa é a jornada de uma jovem que inicia a vida 

A maior qualidade de Relatos Selvagens é mostrar que violência e corrupção não são

exclusividade de ninguém. Todos nós estaríamos, de uma forma ou de outra, sujeitos a

momentos de descontrole. Todos seríamos animais que agem por instinto quando 

ameaçados, decepcionados, tristes ou pressionados. Para comprovar sua tese, o diretor 

Damián Szifrón filmou seis histórias como curtas-metragens de narrativas independentes, 

mas unidos pela violência dos personagens e por algum sentimento de vingança. O filme 

exibe esses segmentos em sequência, numa mistura de dramas cotidianos com tragédias 

IDA

Sinopse

Crítica

Crítica

RELATOS SELVAGENS

Sinopse

Crítica

estão concorrendo ao Oscar em 2015. 

adulta e é obrigada a conviver com erros e decepções.

A jovem noviça Anna está pronta para prestar seus votos e se formar freira. 

Antes disso, ela descobre que seu verdadeiro nome é Ida e que tem uma 

tia chamada Wanda. Durante a visita, as duas mulheres embarcam numa 

viagem à descoberta de si próprias e do passado que têm em comum. As 

revelações levam Anna ao início de uma jornada para desvendar as suas 

raízes e confrontar a verdade sobre a família.

Os personagens caminham sobre a linha tênue que separa a civilização da 

barbárie. Uma traição amorosa, o retorno do passado, uma tragédia ou 

mesmo a violência de um pequeno detalhe cotidiano são capazes de 

empurrar estes personagens para um lugar fora de controle.

Durante os meses de janeiro de fevereiro, o Cine Jardins irá exibir alguns filmes que

 

fantasiosas, de humor negro com sátira social.
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Projeto Crescendo Juntos

O Projeto Crescendo Juntos, que iniciou no ano de 2013, é um conjunto de eventos e 

ações de relacionamento com nosso público interno e externo. O principal objetivo do 

projeto é motivar os colaboradores para que eles possam trabalhar melhor e trazer 

mais resultados.

Sempre prezando pela qualidade de vida no trabalho, o projeto produz um ambiente

mais humanizado e, conseqüentemente a marca Grupo Proeng S.A. é divulgada aliada

à responsabilidade social.

Dentro do projeto, já foram realizadas as ações de integração entre pais e filhos - os

filhos indo à uma sessão de cinema com os pais - a presença de uma unidade odon-

tológica em parceria com o SESI em cada obra da construtora, ginástica funcional

semanalmente para os funcionários do escritório, visita à instituição infantil, ação de

stand up paddle e subida ao Morro do Moreno. Além disso, há eventos internos 

para comemoração do Dia da Mulher, Dia do Engenheiro, Dia do Corretor de Imóveis, 

entre outras datas comemorativas que têm destaque no calendário anual do 

Grupo Proeng S.A.

Para 2015, já estamos com muitas novidades dentro do planejamento de comemora-

ções e ações de endomarketing. A ginástica funcional na praia já começou com todo 

o vapor!

Ação de SUP Visita a instituição infantil

Cinema pais e filhosCircuito funcional na praia



Shoppings do Grupo Proeng S.A. 
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No dia 6 de Janeiro. aconteceu o sorteio da 

promoção de Natal do Shopping Jardins. 

A ganhadora foi a Thalita Pinto Rogério que 

levou para casa um Hyundai Hb-20 zerinho! 

Sorteio de Natal

As lojas do Shopping Jardins estão com 

ótimas opções para o verão e o cinema tem 

programação espetacular de férias. As casas 

de alimentação Fornello Cozinha e Pizza e 

Doshu Cozinha Oriental estão com o cardá-

pio em dobro toda Terça e Quinta, além do 

Bistrô Feinkostein que está com novidades.

Exposição ‘’Universo Neon’’

Férias no Shopping Jardins

Projeto executado pelo fotógrafo e 

publicitário capixaba Hid Saib. Um 

trabalho de grande impacto estético 

que repercutiu na mídia nacional e 

internacional. 

Inauguração no Proeng Hall

No mês de janeiro o Shopping Proeng Hall

Inaugurou a loja feminina Manga Rosa. Com

proposta moderna, a loja possui peças leves

para as clientes ficarem mais charmosas neste

verão. 

A exposição estreiou no dia 22 de 

janeiro e fica até o dia 08 de março. 
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R$ 990

Elaboração de orçamentos, visando sempre a 

melhor relação custo benefícios.

Projeto, fabricação e instalação dos seguintes 

produtos: 

      Esquadrias de alumínio em geral; 

      Fachada Glazing; 

      Cobertura em Policarbonato ou Vidro; 

A OTIMIZE LOCAÇÕES é uma empresa 

especializada na locação de equipamentos 

industriais para todo tipo de construção.

Av. São Pedro, 344, Jd. Limoeiro

Serra - ES - CEP: 29164-042

Tel: (27) 3328 0777www.otimizelocaoes.com.br

Salas Comerciais para Locação

3227 5188
99231 3930
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Acompanhe seu empreendimento

Preparação para início de revestimento externo 

em argamassa, como também da fachada frontal 

em pele de vidro. Regularização poços do elevadores, 

para instalações dos mesmos. Revestimento cerâmico 

para piso/parede no 2º tipo. Sistema de combate à 

incêndio no 11º tipo. Sistema de Dry Wall em 

fase terminal.

Alvenarias concluídas, como também os contra marcos 

em alumínio. Ramais de água e esgoto no 6º tipo. 

Instalações de gás no 13º tipo. Reboco externo concluso 

na fachada lateral e iniciando-se na fachada frontal. 

Sistema de combate à Incêndio está no 6º tipo. Inicia-se 

a aplicação do revestimento cerâmico externo. Revestimento 

interno em gesso/argamassa no 1º Tipo.

Obra com reboco externo e revestimento cerâmico de 

fachadas concluídos, bem como os granitos das varandas 

(fachadas) dos apartamentos, Instalados com inserts 

metálicos. O rebaixamento em gesso encontra-se finalizado, 

juntamente  com a 1ª demão de pintura das paredes e tetos 

dos apartamentos e Hall dos elevadores. Os revestimentos 

cerâmicos das paredes, pisos e instalação de bancadas dos 

banheiros foram concluídos. Estes serviços para as cozinhas, 

encontram-se no 9º pavimento e o revestimento dos pisos 

em porcelanato dos apartamentos no 8º tipo.

Foram entregues 80% das portas, alisares e rodapés. As 

esquadrias de alumínio (portas e janelas), já estão na obra. 

Também entregues 100% das louças e vidros das portas e 

janelas. Instalados 40% das esquadrias de alumínio e 20% 

dos vidros.  Entregues na obra os 4 elevadores do edifício 

e a instalação do mesmo já foram iniciados. 

Concluída toda estrutura do edifício. Em processo também

a prumada hidrossanitária, esgoto aéreo, reboco interno

da área molhada e ramais de água do 11º pavimento. Os 

serviços de gesso em placa, corrido e enfiação estão no 

10º pavimento, cerâmica de piso, parede, instalação de 

bancadas, no 6º tipo. Reboco externo com 95% concluído 

e revestimento externo concluído.

Contrapiso em execução, eletrodutos, caixinhas, Dry Wall,

enfiação e selador no duplex inferior, chapisco, também

encontram-se em execução. Reboco externo encontra-se

com 95% finalizado. Cerâmica interna dos banheiros, ins-

talação de bancadas e cerâmica no hall e elevador no

6º pavimento. 

Finalizada a estrutura, e as alvanerias interna e externa.

Instalação de água fria (ramais) no 12º pavimento, junta-

mente com as instalações elétricas, Reboco cimentício no

8º pavimento e reboco de gesso no 7º pavimento. Finaliza-

do toda a instalação de gás e tubulação de incêndio e tubu-

lação para split. Assentamento de azulejos no 5º pavimento

e fiação no 4º pavimento. Forro de gesso no 3º pavimento.

Emassamento no 5º pavimento. Preparando para iniciar o 

reboco externo.
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Estrutura segue em ritmo acelerado com a concretagem

do telhado/barrilete. Alvenaria externa no 12º pavimento.

Reboco gesso no 4º pavimento, reboco cimentício no 3º

pavimento e enfiação elétrica no 2º pavimento.

Concretada a laje do 12º pavimento, iniciado os

serviços de tubulações elétricas e prumadas das

hidrossanitárias, juntamente com os ramais de gás

e contrapiso. Alvenaria externa no 8º pavimento e 

alvenaria e alvenaria interna no 2º pavimento. Inici-

ando o serviço de revestimento do apartamento 

modelo. Iniciado os serviços de colocação de caixa

de ar e contramarco de alumínio.

Alvenaria concluída. Iniciada a concretagem 

da caixa d’água. Reboco gesso no 6º pavimento, 

reboco cimentício no 4º pavimento enfiação 

no 1º pavimento.

A escavação já está concluída. Executando locação de 

obra. Em fevereiro iniciamos a fundação executando 

o estaqueamento.

Concretando o 5º pavimento. Executando os serviços 

de alvenaria externa. Os pavimentos de uso comum 

já estão concluídos,  executando os pavimentos tipo.

Acompanhe seu empreendimento

Superestrutura de concreto concluída. Totalmente 

finalizadas as alvenarias externas e internas, 

instalações Hidrossanitárias, dutos para splits, 

tubulações para instalações elétricas/ TV/telefone, 

contra pisos, reboco interno da cozinha e banheiros 

dos apartamentos da torre sul. O serviço de gesso 

corrido das paredes e tetos dos apartamentos da torre sul, 

encontram-se no 2° pavimento tipo. Na Torre Norte, 

a marcação de alvenarias estão no 4° pavimento tipo, 

alvenarias externas e internas no 2° pavimento tipo, 

instalações de esgoto e tubulações elétricas, antena, 

telefone e dutos para splits no 1° pavimento tipo. 

Elevadores adquiridos juntos aos fornecedores.

www.grupoproeng.com.br
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