
Ano - XV

Nº - 103

Maio e Junho

2015 INFORMATIVO

www.grupoproeng.com.br

Shoppings Proeng 

Acompanhe todas 

as novidades dos 

shoppings do Grupo 

Proeng, o Proeng Hall 

e Shopping Jardins.

Pág. 9Pág. 7

Dia das Mães

Novos Stands de Vendas

 

Pág. 3

Pág. 8

Pág. 4

Brunch de Lançamento Feirão da Caixa

Proeng por Dentro

Págs. 11 e 12

Pág. 5

Pág. 6

Nossos empreendimentos estão cada dia mais adiantados.

Acompanhe sua obra.

Veja como foi o desfile da coleção outono/inverno do 

Shopping Jardins.

Confira as dicas de nutrição, saúde e bem estar. 

Em abril aconteceu o brunch 

de lançamento do novo 

empreendimento do Grupo 

Proeng S.A.: Address Praia 

do Canto na imobiliária 

Lopes. Confira as fotos do 

evento.

Para melhorar ainda mais o

atendimento aos clientes,

o Grupo Proeng S.A. inau-

gurou mais dois stands de

vendas na grande Vitória, 

na obra do Celebration em 

Vila Velha, e no Meridional,

em Cariacica. Nossa equipe

de vendas está pronta para

atender você e apresentar 

as melhores oportunidades

em imóveis.

O Grupo Proeng S.A. participou 

mais uma vez do Feirão da Caixa, 

realizado nos dias 24 a 26 de 

abril no estacionamento do 

Shopping Vitória. O evento contou

com a presença de várias constru-

toras do estado e foi um sucesso!

O Grupo Proeng S.A. homenageia

todas às mães pelo seu dia. 

Parabéns por ser essa figura ma-

ravilhosa e motivo de inspiração

e orgulho para todos nós!
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Editorial Perfil

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

 

o cenário poderá ser estimulador e de crescimento para novos 

investimentos. Todos passamos por este questionamento. 

Porém até os mais pessimistas sabem que um dia vai passar. 

Sempre foi assim em todas as economias no mundo. 

Examinando estas experiências anteriores, vividas no Brasil e 

muito recente nos EUA e mais recente ainda na Europa, 

observamos algo em comum nesta volta. Na Europa, países 

como Itália, Espanha, Portugal e Grécia (para não citar outros) 

implementaram forte campanha de incentivo a compra de 

imóveis por estrangeiros. Ofereciam cidadania e muitas 

vantagens fiscais. Os preços haviam despencados.  Falamos 

em 5 anos atrás. Quem pode comprar (e claro, teve esta 

percepção), teve rendimentos expressivos. Quem era 

residente local e não se desfez da sua carteira de imóveis e 

pôde até adquirir outros, também foi privilegiado. Ora, se 

ocorreu nestes países (insisto, também no Brasil há poucas 

décadas) por que não repetir o comportamento? Às vezes 

vejo pessoas próximas querendo vender seus imóveis  com a 

" visão" que estão perdendo dinheiro. Se procurar alguém 

que conheça do mercado vai ter indicação exatamente 

oposta. O tempo é de novas compras e fazer um excelente 

valor médio. Mercado imobiliário não pode ser medido por 

comportamento de curto prazo. Não se trata, na grande 

maioria das vezes, de ganhos rápidos. Porém trata se de 

investimento com conteúdo, consistência e que faz a 

diferença em patrimônio futuro e do importantíssimo 

conceito de INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. Refuto com 

veemência a palavra “ aposentadoria”, pois pode passar uma 

imagem de pijama, controle remoto e conversas sobre o 

passado. Tudo como se o futuro não existisse mais. A aposta 

precisa ser no futuro. Esta construído com o que se 

experimentou no passado. Eis a minha continua aposta 

pessoal: investimento no mercado imobiliário..

1. Quem é Alessandra de Melo? Uma pessoa calma, sempre em 

busca da paz e evolução espiritual. Sou tímida, mas na clínica me 

transformo em uma pessoa dinâmica e comunicativa. Amo o que 

 

2. Há quanto tempo atua como médica na área de 

Dermatologia? Me formei em Medicina em 1999 e já no ano 

seguinte iniciei minha primeira residência  em clínica médica. 

Após a conclusão do curso, a paixão pela dermatologia fez com 

que eu iniciasse uma nova residência e atuo como dermatologista 

 

3. Quais são os procedimentos realizados com mais 

frequência pelos pacientes? O laser é a principal delas? 

Botox? Sim. O laser é o procedimento mais feito pelos pacientes, 

mas a toxina botulínica, preenchimento e os tratamentos 

  

4. Mito ou verdade: As pessoas estão cada dia mais vaidosas? 

Os homens estão se importando por consciência própria ou 

cobrança da mulher? Sim, as pessoas estão cada vez mais 

vaidosas até pela cobrança de um padrão de beleza que exige 

pessoas magras, sem estrias, celulite, rosto sem manchas e rugas. 

Mas o que passo para meus pacientes é que eles têm que ser 

amar como são e, que podemos com a ajuda da medicina 

melhorar o que incomoda na aparência. Envelhecer é inevitável. 

O que temos que buscar é envelhecer sem apagar as marcas do 

tempo, manter a saúde da pele tornando essas marcas menos 

visíveis, sem virar uma "caricatura" de si próprio. Outro motivo é 

que os tratamentos estão mais acessíveis, há mais informação. 

Os homens também estão mais vaidosos, mas acredito que isso 

seja por iniciativa deles, por uma mudança de postura e de men-

talidade de que se cuidar faz bem pra autoestima e pra a saúde. 

5. Hoje em dia, as pessoas estão mais cuidadosas com a pele 

do que antigamente? Quando devemos iniciar os cuidados 

para prevenir o envelhecimento? Na verdade as pessoas querem 

cuidar da pele quando ela já está manchada, enrugada, sem viço 

e brilho e apresentando os primeiros sinais de flacidez. A preven-

ção do envelhecimento começa desde criança usando protetor 

solar e evitando tomar sol entre 10 às 16h. Mas é a partir dos 

20 anos que a pele começa a envelhecer. Nessa idade além do 

protetor e sabonete adequado já pode iniciar o uso de um creme 

retardador de sinais como derivados de ácido retinóico e 

Qual a sua visão sobre o Grupo Proeng? O Grupo Proeng 6. 

é forte, consolidado e traz grandes inovações para as áreas onde 

se instala. É um grupo empreendedor e experiente em sua área 

7. Por fim, quais as dicas para ter sempre uma pele saudável?

O ideal é se cuidar desde a infância, tomando sol em horários 

apropriados, tendo cuidados básicos com a pele como limpeza 

e hidratação, e usando filtro solar todos os dias. Também é im-

portante beber dois litros de água, utilizar produtos que 

contenham vitamina C, vitamina E, retinol, alfa-hidróxico-ácidos, 

ter alimentação rica em ômega -3, vitaminas, minerais e fibras.

faço!

desde 2003.

vitamina C.

Alessandra de Melo é dermatologista, sócia efetiva 

titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 

Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Dermatológica, Membro da Academia 

Americana de Dermatologia, Membro do Grupo 

Brasileiro deMelanoma ,Membro da Sociedade 

Brasileira de Medicina em Laser.

Vamos continuar o que vínhamos 

abordando no Informe passado. Com o 

atual desarranjo político que o país 

experimenta, a economia com certeza 

“fica gripada”. Não poderia ser diferente. 

Política e Economia são siameses. Nos 

traz certa inquietude em saber quando 

de atuação.

corporais também têm grande procura.
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Lançamento Address 

Nos dias 11 e 12 de abril, aconteceu o brunch de lançamento do mais novo empreen-

dimento do Grupo Proeng S.A.: Address Praia do Canto. O evento foi realizado na

imobiliária Lopes, na Avenida Rio Branco em Vitória e contou com a presença de vários

clientes interessados em conhecer o moderno edifício. Abaixo, as fotos do evento:

Conforme Marcos Murad, Diretor Comercial da Lopes “O brunch na Lopes foi um sucesso. 

Ao todo, foram comercializadas 60% das unidades o que consideramos ótimo para o 

lançamento. O Address é o mais moderno empreendimento da Praia do Canto, com 

vários diferenciais tecnológicos e funcionais. Possui um projeto arrojado, com itens como 

laundry wifi, lounge office, bike sharing, entre outros. É a melhor opção de investimento 

do momento, na melhor localização da capital. Contamos com uma equipe especializada 

em atender os clientes que estão interessados no edifício, apresentando todos os itens 

 
Saiba mais: www.addresspraiadocanto.com.br

do moderno empreendimento.”



Vitória recebeu a 11ª edição do Feirão da Caixa. O evento foi realizado no estacionamento 

do Shopping Vitória, de 24 a 26 de abril. O Feirão reuniu diversos representantes do 

segmento da habitação, como construtoras, imobiliárias e técnicos da Caixa, responsáveis 

O Grupo Proeng S.A. participou mais uma vez do evento, com vários empreendimentos 

na Grande Vitória, sendo Vila Velha a cidade onde há maior concentração de imóveis. 

A Proeng ofereceu condições especiais, com uma campanha diferenciada. A equipe de 

vendas estava preparada para apresentar todos os produtos e seus melhores descontos. 

Feirão da CAIXA

por analisar e aprovar financiamentos.
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Uma noite de muita moda, surpresa e novidades. Assim que pode ser definido o desfile que 

marcou o lançamento da coleção outono/Inverno do Shopping Jardins, realizado no sábado, 

dia 25 de abril. O evento foi promovido na área externa do mall e reuniu centenas de 

pessoas. A ação é uma tendência em diversas cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, 

e busca apresentar o que há de novo para as duas estações mais frias do ano. Na passarela, as 

marcas Mar e Forma Moda Praia e Fitness, Boomerang Kids, Cless, Red summer Moda Masculina, 

Cookies Kids Club, Eureka Presentes, RosaRio, Ninna Acessórios, Itapuã calçados, Aromalle 

essências, Elevation Life Style, Illusyon Jeans, O Boticário, By Victoria, Emporio Maia, Açucar 

Moreno, Garota da Capa, Metal nobre acessórios e Bem me quero Lingeries foram as principais 

atrações da noite. Nos intervalos de cada desfile, o Shopping Jardins promoveu sorteios de vale 

compras de até R$ 100,00, distribuição de brindes e, claro, desconto exclusivo para as pessoas 

De acordo com a gerente do Shopping Jardins, Adriana de Abreu, o evento foi um sucesso 

e deixou vontade de realizá-lo novamente. "É algo importante para nós, para as 

marcas e para a população, que teve um evento diferenciado para a noite de sábado", completa. 

E o toque exclusivo do lançamento da coleção outono/inverno do Shopping Jardins não ficou 

apenas nas coleções e diversas atrações, o cuidado da equipe responsável foi nos mínimos 

 

A decoração do evento, por exemplo, era uma forma de homenagear ano novo japonês, que 

neste ano celebra o ano da cabra. O espaço teve como inspiração intelectualidade, conciliação, 

artes, paz, afetividade, entre outros elementos que buscam intensificar os ânimos em 2015. A 

coleção outono/inverno do Shopping Jardins já está disponível nas lojas que compõem o mall. 

  

Desfile no Shopping Jardins

que acompanharam o desfile.

detalhes. 

Vale a pena conferir!



Beleza e Saúde 

 Dra Flávia Palombini
Nutricionista

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

Diet ou Light: Qual a diferença?

Até mais, Beleza e Saúde!

Flávia Palombini
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Diet - Alimentos diet são aqueles em que é retirado um dos componentes nutricionais. 

Esses alimentos são indicados para quem tem restrições alimentares a algumas 

substâncias, não necessariamente ao açúcar - podem ser produtos com redução de sal, 

proteínas ou gorduras. No entanto, a maioria dos alimentos diet disponíveis, por serem 

voltados aos diabéticos, são isentos de açúcar ou possuem açúcares de absorção lenta, 

embora possam conter gordura. Isso significa que não há redução de calorias, por isso 

não são produtos indicados para quem deseja reduzir  o peso.

Light - O que faz um produto ser light é a redução em, pelo menos, 25% de algum 

nutriente fornecedor de quilocalorias, como gordura, sal, açúcar e colesterol. Isso faz 

com que os alimentos light tenham menor valor energético, mas não quer dizer que 

eles não tenham em sua composição essas substâncias. São, principalmente, indicados 

p a r a  d i e t a s  e m  q u e  p r e c i s a  h a v e r  r e s t r i ç ã o  d e  c a l o r i a s .

Fonte: http://maisequilibrio.com.br/nutricao/alimentos-para-um-cabelo-bonito-e-saudavel-2-1-1-645.html
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Ações em Cariacica

Dia das Mães

Já pensou em investir com retorno garantido? O 

Meridional Hotel, Offices e Mall é o primeiro com-

plexo localizado estrategicamente no principal

e ixo de desenvolv imento de Car iac ica .  

O empreendimento possui excelente perspectiva de

retorno e valorização do imóvel, administrado pela

Bristol Hotels, referência no setor e ainda possui

segurança: zero preocupação com inquilinos, manu-

tenção, taxas e impostos. Além disso a incorporado-

ra garante rentabilidade por 12 meses, após o 4º

Diferenciais: centro de eventos modulável para 220 

pessoas, 4 salas de reunião e/ou vídeoconferência,

restaurante, fitness, amplo estacionamento, e muito

 

O Grupo Proeng S.A. não poderia

deixar de homenagear todas as 

colaboradoras que são mães.

‘’Mãe é vida, mãe é amor, mãe é for-

taleza, é sensibilidade. Ser mãe é

poder ter o maior dom que Deus po-

de dar, que é o de gerar vidas.’’

Parabéns por ser esta figura maravi-

lhosa e motivo de inspiração e or-

mês de operação.*

mais!

*Consulte condições com nossos consultores de vendas no 

(27) 3229 1022 ou pelo corretor online no site 

www.grupoproeng.com.br

 

gulho!

Parabéns às mães Proeng!
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Novos stands Proeng

Com o objetivo de sempre atender os clientes da 

melhor forma possível, o Grupo Proeng S.A. inaugu-

rou mais dois stand de vendas. O primeiro foi na 

obra do Celebration, localizado em Itaparica, Vila 

Velha. No dia que iniciaram o plantão de vendas no 

local, houve um Brunch de Inauguração do aparta-

mento modelo, para os futuros moradores e ao 

Simultaneamente com o brunch no stand, estavam 

acontecendo várias ações de panfletagem e bandei-

radas em vários pontos de Vila Velha. 

Foi um sucesso! 

Já o outro stand de vendas está localizado 

no Meridional, em Cariacica, no principal

eixo de desenvolvimento do local, onde o 

Grupo Proeng está construindo o primeiro 

complexo com hotel, salas e lojas da 

região, ao lado da Faesa e do Hospital

Meridional. Nossa equipe de vendas está

esperando você para fazer um visita aos

nossos stands. Venha conhecer! 

Fachada do empreendimento Celebration
e o stand de vendas

Promotoras Proeng 

Stand Meridional
 

Bandeirada Panfletagem

público interessado.



Shoppings do Grupo Proeng S.A. 
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Novo site do Shopping Jardins Festa Junina para os pequenos

Novidade no Proeng Offices

Inauguração no Proeng Hall 

Campanha Dia das Mães

Já está no ar o novo site do shopping.

Acesse:  e vejawww.shoppingjardins.net

como ficou lindo o novo layout!

O Proeng Offices possui uma nova loja 

de pisos vinílicos e de azulejos de alto 

padrão, a Superfície. 

O shopping Proeng Hall acaba de inau-

gurar a Bouquet de Alquimia, loja

especializada em produtos de beleza

para profissionais, artigos importados,

maquiagens e serviços personalizados.

Vale a pena vir conhecer os 

badaladíssimos vestidos e acessórios 

para as Festas Juninas que a Cookies 

selecionou. São peças bem trabalhadas, 

ricas em detalhes e de muito volume,

para deixar suas filhas ainda mais 

lindas.  Já para os meninos, a loja conta 

com a tradicional camisa xadrez, 

gravatas estilizadas e retalhos para 

‘’Elas serão sempre

 únicas em qualquer 

fase da nossa vida’’. 

Com a finalidade 

de integrar mães 

e filhos nesta data 

tão importante, o 

público gravou 

vídeos homenage-

ando a mamãe. 

Estes vídeos foram 

postados na fanpage do Shopping Jardins 

e o mais votado ganhou o prêmio: um 

tratamento completo no Serra Negra 

Pousada Spa com tudo pago!

aplicação.

http://www.shoppingjardins.net
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2

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

Revestimento externo em cerâmica nas fachadas laterais

iniciado. Finalização da aplicação de cerâmica nos banheiros 

das salas (piso e parede). Finalizado o cabeamento e a 

enfiação elétrica das salas. Assentamento de soleiras em 

granito no 13º andar. Colocação de perfis em alumino na 

fachada frontal, para a execução da pele de vidro. Preparação 

para execução do telhado e calhas pluviais. Reboco externo 

nas fachadas laterais 70% concluído.

Conclusão do Revestimento externo em cerâmica da fachada 

frontal. Iniciada a impermeabilização da laje da cobertura. 

Cerâmica interna nas paredes dos banheiros e cozinhas estão 

no 6º tipo. Reboco interno no 10º tipo. Gesso em placas no 

2º tipo.  Assentamento de cerâmica de pisos encontra-se no 

3º tipo. Emassamento sobre paredes internas no 2º tipo. 

Gesso corrido sobre paredes no 7º tipo. O assenta-

mento das divisórias em granito nas cozinhas  no 3º tipo.

Revestimentos cerâmicos de pisos e paredes dos aparta-

mentos 90% concluídos. Todas as bancadas de 

granito dos apar tamentos assentadas. Instaladas 

90% esquadrias de alumínio (portas e janelas) e 80% dos 

vidros.  A montagem dos 4 elevadores será concluída ainda 

em maio. Gradis de alumínio das varandas 100% instalados. 

As áreas externas do PUC impermeabilizadas e forro de gesso

do teto finalizados. Rejuntamento da cerâmica da fachada 

concluído e 90% do interno executado. Portas de madeira e 

rodapés dos apartamentos 70% instalados. Iniciada instalações 

das louças dos apartamentos. Pintura final interna dos 

apartamentos em andamento, bem como a textura das

Instalação de portas de madeira no 2° pavimento. Instalação 

de esquadrias de alumínio 85% concluídas. Serviços de textu-

ra da fachada e acabamento da área de lazer já iniciados. 

Assentamento de porcelanato de piso e cerâmica de paredes 

no último pavimento. Emassamento e pintura interna com 1° 

d e m ã o  9 0 %  c o n c l u í d o s .

Assentamento das portas concluídos, bem como a pele de 

vidro das fachadas. Textura externa da fachada será finalizada 

este mês. Em finalização os serviços de montagem dos eleva-

dores. Iniciados os serviços de acabamento da portaria. Inici-

ada marcação das vagas e faixas de garagem. 

Finalizada a estrutura, a alvenaria interna e externa. Instala-

ção dos ramais de água fria concluída, juntamente 

com as instalações elétricas. Reboco interno cimentício e 

de gesso finalizados. Assentamento de azulejos no 13º 

pavimento e fiação no 11º pavimento. Forro do 

ge s so  e  emas s amen to  no  10 º  pa v imen to .   

Reboco externo 60% executado e com previsão 

de término no final de maio. Porcelanato no piso no 

9º tipo. Iniciado a instalação de porcelanato na fachada.

fachadas.
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Finalizadas as enfiações elétricas dos aptos da 

Torre Sul, bem como o reboco externo. Na mesma torre, 

forro em gesso, revestimento cerâmico de paredes em 

banheiros e cozinha e porcelanato de pisos dos aparta-

mentos seguem em ritmo acelerado. Pintura com a 1ª 

demão no 3º tipo e reboco externo 90% concluído. Na Torre 

Norte, alvenarias externas e internas concluídas, bem como 

as instalações de água/esgoto, tubulações elétricas, antena 

TV e telefone. Tubulações para splits no 5° tipo. Reboco 

interno de cozinhas e banheiros no 5º tipo e gesso corrido 

em paredes no 4º tipo. Já adquirimos os elevadores das duas 

torres.

Concretada a laje da cobertura. A chumbação de caixinhas 

elétricas 5°tipo. Ramais de água no 7° tipo, ramais de gás no 

12° tipo, e contra piso no 12º tipo. Alvenaria externa segue 

no 13º pavimento e alvenaria interna no 12º pavimento. 

Colocação de caixa de ar e contra-marco de alumínio no 7°

tipo. Reboco interno no 6° tipo e Gesso Corrido no 2° tipo. 

Iniciando o assentamento da cerâmica de parede. 

Instalação de eletrodutos/caixinhas, bem como  

distribuição de ramais de água e esgoto concluídos. 

Reboco de gesso no 13º tipo e o reboco cimentício 

no 11º tipo. Enfiação segue acelerada no 10º tipo. 

Assentamento das d iv isór ias de box e ban-

cadas estão no 5º tipo e assentamento cerâmico de parede 

e piso dos apartamentos no 6º tipo. Iniciados a  

aplicação de gesso de paredes e teto. Reboco externo se 

aproxima do término previsto para maio, com isso, seguindo 

o assentamento de porcelanato na fachada das colunas 01 

e 02.

Serviço de instalação de caixinhas, distribuição de 

ramais de água e esgoto concluídos. Revestimento de 

gesso em parede e teto finalizados no 11º tipo. Enfiação

9º  t ipo .  A ins ta lação de d iv i só r i a  de Box 

concluída no 4º tipo, rebaixamento de forro de gesso no 3º 

tipo. Assentamento das cerâmicas de parede e pisos da 

cozinha e banheiros seguem no 3º tipo. O revestimento 

in te rno ,  reboco c iment í c io  a t ing iu  30% de

conclusão. Iniciado o reboco externo.

Concluída a execução das estacas da fundação, estamos

agora concretando os blocos e vigas de fundação. Já contra-

tado todo escoramento metálico para executar a 1ª laje (G1).

Concluída a escavação do terreno e a locação das estacas

de fundação. Iniciados os serviços de cravação das

estacas e forma dos blocos da fundação.

Executando laje do 8º pavimento tipo. Executando os 

serviços de alvenaria externa, rampas e escadas. Perfis metá-

licos das paredes internas em gesso acartonado já se encon-

Acompanhe seu empreendimento

www.grupoproeng.com.br

CARIACICA - ES

tram na obra.
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