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Editorial
O BRILHO PRÓPRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO
O mercado imobiliário tem um comportamento, durante a crise, que é preciso
compreensão. Fica claro, mais uma vez, a EXPRESSIVA vantagem do mesmo
perante as demais aplicações ou investimentos.
Imagine um cenário de fato não atrativo e que o momento perdure por um longo período.
Vamos estimá-lo por três anos. Saldo de um desastroso governo com a bandeira do PT.
As empresas construtoras podem reduzir seus volumes de construção e, como tal,
implicaria em menos imóveis ofertados. Em um momento inicial, os imóveis perdem seu
valor. Mas o que ocorre em um segundo momento ou em futuro próximo?
A oferta cai e o investimento fica pouco atrativo ou convidativo. Porém, a demanda fica
reprimida e não para, atuando independente de crise. Entenda bem este ponto que repriso.
Atua paralelo à crise.
Repare que as pessoas continuam se graduando e tendo suas necessidades de montar
escritórios e/ou consultórios. Como a oferta está baixa (dado o desestímulo para construir),
como consequências, há um aquecimento no mercado de locação. Poucos imóveis
ofertados para uma demanda contínua e crescente.
Ocorre o mesmo com imóveis residenciais, no qual pessoas deixam suas casas para se casar
e construir uma família ou, simplesmente, pessoas fazendo migrações internas (mudanças
de cidades ou de estados).
O que ocorre em ambos (residencial e comercial)?
Durante a busca pela compra do primeiro imóvel e não encontrando algum disponível, a
decisão por alugar é imediata, aquecendo o mercado de locação. Logo, o valor de locação
destes imóveis subirão até o ponto que a demanda de investidores voltam a comprar
(altamente atrativo dado a elevação dos aluguéis em relação ao investimento). Neste
momento, as construtoras, com esta demanda, voltam a ofertar imóveis.
Reparem que estamos falando apenas na importante relação entre oferta e demanda, e
não em economia.
Este ciclo já ocorreu várias vezes, não somente no mercado brasileiro, mas em várias
economias do mundo.
Não há dúvida do desenvolvimento e do esperado final do ciclo.
Dentre outras razões, esta é mais uma delas que faz com que o mercado imobiliário seja
reluzente. Mesmo em períodos de economia obscura, tem luz própria.
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Entrega
Cachoeiro de Itapemirim
recebe o Upper Hill

o

s cachoeirenses recebem, já no
início deste novo ano, um
empreendimento de alto padrão
do Grupo Proeng S.A. Foram meses de
intenso trabalho para construir e deixar a
obra impecável.
Localizado em um dos bairros mais nobres
de Cachoeiro, Gilberto Machado, o Upper
Hill possui uma vista deslumbrante do alto
da cidade, além de contemplar a natureza,
com a vista para o Pico do Itabira (ou Pedra
do Itabira), que possui cerca de 700 metros
de altura. Além da vista, ruas totalmente
pavimentadas, valorizando ainda mais a
região.
O empreendimento com quatro
apartamentos por andar de 3 e 4 quartos
com suíte e mais 1500m² de lazer e alto
padrão de acabamento, com a qualidade
que só o Grupo Proeng faz para você, ainda
pode ser seu!

CRECI 4721-J

Acesse o site e conheça o
empreendimento.
www.grupoproeng.com.br
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Lançamento

Novo empreendimento
em Jardim Camburi
O edifício Antônio Gonçalves é o mais novo
empreendimento do Grupo Proeng S.A. no bairro
que mais cresce em Vitória. Garantia de
qualidade de vida e uma localização super
privilegiada. Com este, serão 16
empreendimentos realizados pelo Grupo no
bairro.
L o c a l i z a d o e m u m a re g i ã o d e g r a n d e
crescimento econômico, o empreendimento
possui lazer completo na cobertura com piscina,
deck molhado, espaço gourmet, salão de festas,
brinquedoteca, espaço das mães, solarium e bike
sharing.
Além disso, o bairro possui uma extensa área de
lazer com praças, parques, academia, shoppings,
cinema e tudo que você e sua família precisam.
Acesse www.edificioantoniogoncalves.com.br e
conheça o mais novo empreendimento do Grupo
Proeng S.A.
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Campanha

T

eve início no mês de janeiro a campanha
#EstoucomaProeng. O objetivo da
campanha é consolidar e afirmar o
compromisso e solidez que o Grupo Proeng S.A.
firma com seus clientes e parceiros. Há 27 anos no
mercado capixaba, o Grupo já realizou mais de 70
obras, entre empreendimentos residenciais,
comerciais, shoppings e hotéis.
Com foco na internet e, principalmente, nas redes
sociais, a campanha traz vídeos com depoimentos
de parceiros do Grupo, e que acompanharam e
continuam acompanhando o crescimento da
empresa.
O conselheiro e ex-presidente da ADEMI-ES,
Juarez Gustavo, pontua o reconhecimento e a
credibilidade do Grupo Proeng S.A. “A Proeng é
uma empresa reconhecida, sobretudo, pela sua
credibilidade. Os clientes, fornecedores e
parceiros não têm surpresas negativas no meio
do caminho. Sabem, exatamente, o que vão
receber e isso vale, principalmente, para o cliente,
que não só sabe o que irá receber, mas também,
quando irá receber”.
Outro grande parceiro do Grupo, o advogado
Carlos Augusto Motta Leal, destaca a seriedade
da administração e o retorno financeiro dos
investimentos. “A empresa tem uma gestão muito
austera, uma administração muito séria, com
projeções de tempo, projetos sólidos e
preocupação com os resultados. Fiz alguns investi
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mentos com a empresa e hoje tenho um retorno
financeiro muito positivo. Os projetos são muito
acertados, com prazo e qualidade da marca
Proeng”.
Para o consultor José Luiz Kfuri, parceiro desde o
nascimento da empresa, em 1989, é muito
importante para o mercado imobiliário ter uma
empresa como a Proeng. “Tenho 40 anos de
mercado imobiliário e, durante esse tempo,
participei de mais de 500 empreendimento e
mais de 40 mil unidades. Tive a oportunidade de
ver a Proeng nascer, crescer e desenvolver
diversos empreendimentos em vários
segmentos, tanto residencial, comercial e
hoteleiro aqui no Espírito Santo e em outros
Estados. Além de realizar o sonho da casa
própria, a Proeng produz uma das coisas mais
importantes de investimento, que é o imóvel”.
Ao longo desse primeiro semestre, a campanha
terá muitos outros parceiros, clientes e
colaboradores contando as experiências
positivas e a importância do Grupo para o
mercado capixaba, fortalecendo ainda mais a
base do Grupo Proeng S.A.
Acesso Mobile

Confira a campanha no site
www.estoucomaproeng.com.br e
também em nossa fanpage
www.facebook.com/grupoproeng.

SUA EMPRESA NO MELHOR
LOCAL DA GRANDE VITÓRIA
Salas comerciais a partir de
29m² prontas para alugar
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Próximo a Av. Reta da Penha;
Estacionamento rotativo;
Segurança 24h;
Portaria equipada e decorada.

27 3227-5188 / 99231-3930
Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, nº 65
Santa Lúcia, Vitória/ES - CEP.: 29056-295

Conheça Anápolis e invista
em seu potencial econômico

S

ituada no Planalto Central Brasileiro,
o município é o terceiro do Estado
de Goiás em população e o primeiro
no ranking de competitividade e
desenvolvimento, segundo a Secretaria
Estadual de Planejamento (Seplan), além
de estar no centro da região mais
desenvolvida do Centro-Oeste, conhecida
como o eixo "Goiânia-Anápolis-Brasília".
Localizada a 50
quilômetros da capital
Goiânia e a 140 da
federal, Anápolis Possui
um PIB estimado em R$
12 bilhões de reais. Os
dados divulgados em
2013 pela Seplan
Viaduto Nelson Mandela
Av. Faiad Hanna com Av. Brasil Norte
mostram que o ganho de
Anápolis foi de 0,6 pontos percentuais,
decorrente do maior incremento da
indústria e dos serviços.
Sua vocação industrial firmou-se a partir
da década de 70, com a instalação do
Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia),
Hypermarcas / Brainfarma (Fotos: UOL/Glamurama)
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uma região industrial que abriga o maior
polo farmacêutico da América Latina,
além de indústrias alimentícias, têxtil,
automobilística, de adubos, de materiais
para construção e porto seco. O Daia é
hoje o principal polo da indústria
goiania graças aos incentivos fiscais,
mas também as suas condições de
infraestrutura e localização, que
facilitam o escoamento da produção.
Ciente da crescente economia da
cidade e com intuito de investir em
outras regiões do Brasil, o Grupo
Proeng S.A. abriu as fronteiras do
Estado sede, Espírito Santo, para
adotar o município do interior de
Goiás como um dos pontos de
expansão da
empresa.

London Hotel & Offices
Primeiro lançamento do Grupo em
Anápolis abrange o serviço de hotelaria,
lojas e salas comerciais. Trata-se de um
conceito mix-use, que contempla
uma torre de hotel com 171 suítes,
uma torre comercial com 90 salas,
centro de convenções, lojas e salas
de reuniões em um só complexo.
O empreendimento está
localizado na Rua Coronel
Batista, paralela à Av. Brasil Sul,
uma das mais importantes e
famosas do município, bem
no coração da cidade.
Pensando na comodidade e
entretenimento dos

hospedes, o empreendimento oferece
lazer na cobertura com academia, bar e
piscina, além de um restaurante disponível
a todos os frequentadores.

London Eye Offices

Perspectiva da sala 01

O empreendimento é composto por 214
salas comerciais, centro de convenções,
academia, três salas de reuniões,
estacionamento, lojas e heliponto.
Com uma fachada exuberante, o London
Eye marca sua presença na região central
de Anápolis, com dois elevadores
panorâmicos e uma localização de fácil
acesso, perto do Fórum, Prefeitura,
secretarias, OAB, Ministérios Público e
outros órgãos.

Acesso Mobile

Planta da sala 01
O London Hotel & Offices contempla uma torre de hotel
com 171 suítes e uma torre comercial com 90 salas, além de um
Centro de Convenções e uma área de lazer com academia, bar e piscina.
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Shoppings Proeng
Campanha Natal de Hb20

Shopping Jardins

Clientes e amigos prestigiaram o sorteio da
promoção Natal de HB-20, realizado no dia 06 de
janeiro na recepção do Shopping. O grande
ganhador, Sr. Carlos F. Cunha Lima, posou todo
feliz pelo presente que o Noel deixou pra ele.
Parabéns!

Cores do Espírito Santo
no Shopping Jardins
O Shopping Jardins recebeu,
durante o mês de janeiro, a
exposição Cores do Espírito
Santo, do artista plástico
Antonio Remo. Foram 16 telas
retratando cenas e situações
que remontam à riqueza e
diversidade da cultura
capixaba. A exposição faz
parte do projeto “Encontros
no Jardins” que vem sendo
realizado no shopping desde o ano passado e
que está em sua quarta edição.

Inscrições abertas para graduação e
pós-graduação da UNISA
A Universidade de Santo Amaro está com as
inscrições abertas para o processo seletivo dos
cursos de graduação e pós-graduação a
distância. Conheça os cursos disponiveis no site
www.unisa.br ou visite o polo de Vitória, que fica
no Shopping Jardins, salas 301 a 305. As
mensalidades são a partir de R$ 190,00.
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Promoção o Jardins é
nota 10 no Carnaval 2016
No dia 16 de janeiro, a
bateria da Escola de Samba
Unidos de Jucutuquara
levou toda a alegria e magia
do Carnaval Capixaba para o
Shopping Jardins. Além de
contagiar todos os
frequentadores, a Nação
sorteou uma fantasia para os
clientes que doaram
produtos de limpeza. Os
produtos foram doados a
Acacci (Associação Capixaba contra o Câncer
Infantil).

Campanha de Natal

Proeng Hall
A sortuda que ganhou a moto da
campanha de natal do #ProengHall
já retirou o prêmio. Nas fotos, ao
lado da gerente da Zona Abissal,
D an i e l a Fre i xo , l o j a o n de a
Cleidilene Loureiro comprou e foi
contemplada. Parabéns!

Vitrines com descontos de
30%, 40% e 50%
Na última semana de janeiro o Shopping Jardins
realizou a Megaliquidação de Carnaval. Todas as
lojas estavam com promoções de até 50% de
desconto nas vitrines. Além dos descontos, os
clientes participaram de sorteios de valecompras.

Festival de foodtruks
Em janeiro também aconteceu o Festival de
Foodtruks. Avenida Brigadeiro, Pankekone,
Walffle Burguer, Sandurritos, Hasta La Pista, Los
Mariachi e Balacobike participaram do festival
oferecendo aos presentes muitas delícias.
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Fique por dentro

Acompanhe seu empreendimento!
Com a pele de vidro e ACM da fachada frontal concluído, concentramos
os esforços na conclusão das esquadras e vidro das fachadas lateral.
Execução da manta no telhado e áreas descobertas das salas em
andamento. Iniciado a instalação do sistema de combate a incêndio do
tipo Splinkers. A montagem dos elevadores encontra-se 30% concluído,
bem como a calçada do prédio.

Estão em fase final a limpeza dos apartamentos e das áreas
comuns. As vistorias dos clientes já se encontram em 80% das
unidades. O habite-se sanitário e do Corpo de Bombeiros já foram
liberados. Até o final deste mês, buscaremos o habite-se definitivo
da prefeitura.
Obra 100% concluída. Está sendo executado apenas a limpeza final
das áreas comuns. Todas as ligações de energia, esgoto e água já
foram finalizadas pelas concessionárias. Vistorias do Corpo de
Bombeiros e da Prefeitura também concluídas. O Grupo Proeng
S.A. se prepara para a entrega dos apartamentos aos clientes.
Estamos em andamento do serviço de assentamento de cerâmica no hall de
circulação e área de lazer. Enfiação concluída, bem como o forro de gesso e a 1ª
demão de emassamento. Porcelanato na fachada está 100% concluído, bem como a
montagem dos elevadores de serviço e social. Alvenaria das lojas estão em
andamento, juntamente com as caixas de ligações definitivas. O assentamento de
bancadas dos banheiros foi concluída e as bancadas de cozinha no 9° tipo. As
esquadrias de alumínio das janelas e portas encontram-se 80% instaladas, sendo que
100% do material já está na obra. Este mês será iniciada a aplicação do selador das
fachadas e, posteriormente, aplicação da textura definitiva.
O reboco interno encontra-se concluído até o lazer na cobertura,
bem como os serviços de revestimento cerâmico de parede, assentamento
piso cerâmico nas áreas molhadas e assentamento de divisória de box. O
rebaixamento de gesso encontra-se na cobertura. O assentamento do piso
do porcelanato encontra-se concluído. As fachadas estão sendo
preparadas para receber a textura final, no qual iniciam este mês. Ainda
este mês concluiremos o assentamento dos peitoris de granito das janelas
e varandas, assim como as instalações das esquadrias de alumínio das
janelas e portas. A montagem dos elevadores encontra-se concluídas. Será
iniciado a montagem da subestação e escada pressurizara.
Em dezembro foi finalizado toda a estrutura da obra. A chumbação das
caixas elétricas e ramais de água já estão no 15º tipo, bem como os
ramais de gás e contra piso. O reboco interno e gesso corrido de
parede encontram-se concluído. O revestimento cerâmico de parede
segue em ritmo acelerado na cos. inferior. O forro de gesso está no 14º
tipo. A colocação das divisórias de box também já foram iniciados. O
porcelanato da fachada será concluído ainda este mês.
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A textura externa avança em ritmo acelerado, assim como a
instalação das esquadrias de alumínio e vidro. Segue em fase final o
assentamento cerâmico de parede e piso na área de lazer e bancadas
de banheiros. Porcelanato de piso em andamento na cobertura
superior. Os elevadores já foram concluídos e liberados pelo
fabricante. A garagem do subsolo já se encontra com a marcação e
as faixas de garagem estão em andamento. Neste mês serão
iniciadas as vistorias dos clientes em seus respectivos apartamentos.

Totalmente finalizadas as instalações das esquadrias de
alumínio dos aptos da Torre Sul, bem como o assentamento
das bancadas e o forro em gesso. A instalação dos vidros
encontra-se 80% concluído. Ainda na Torre Sul, a pintura
com a 1ª demão foi concluída e neste mês inicia-se o
assentamento das portas de madeira. Na Torre Norte, estão
finalizados os serviços de porcelanato da fachada, forro em
gesso, porcelanato de piso e assentamento de bancadas
dos apartamentos. Em andamento, os serviços de 1ª mão
de pintura, instalação das esquadrias de alumínio e vidro.
Este mês será concluído toda a contenção e piso em
concreto do subsolo. Reboco externo está 100% concluído.

Com as fundações indiretas e blocos concluídos, seguimos
com estacas de trilhos metálicos em ritmo acelerado e com a
concretagem da laje da estrutura. Neste mês será concretada a
laje do 3º tipo. Foram iniciadas os serviços de montagem do
elevador de carga e passageiros que atendem a obra.
CARIACICA - ES

Foi concluída toda a estrutura no final de 2015. A alvenaria externa encontrase no 9º pavimento tipo e escadas. As prumadas da rede pluvial encontra-se
no 5º pavimento tipo. Os serviços de execução das paredes ou gesso
encartonado (Dry Wall) encontram-se no 3º tipo. O contrapiso encontra-se
no 1º piso, bem como o reboco segue no 3º tipo.

A estrutura segue em ritmo acelerado e ainda este mês, estaremos
concretando a laje do 6º tipo. A alvenaria externa encontra-se no
2º tipo. Em fevereiro serão iniciados os serviços de reboco externo.

Obras iniciadas a todo vapor. Com a demolição e escavação
parcial totalmente concluídas. Foram iniciados os serviços de
contenção por meio do sistema estaca hélice contínua.

www.grupoproeng.com.br
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Parceiros
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