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Lançamento na Praia do Canto

Proeng em Anápolis

No coração do bairro mais nobre

O Grupo Proeng S.A. possui dois empreendi-

da capital, o Address Praia do Canto,

mentos em execução na cidade de Anápolis - GO

é o endereço de todos os endereços.

e, sempre realiza eventos em parceria com as

Na esquina da Avenida Rio Branco

imobiliárias locais que comercializam as unidades.

com a Rua Chapot Presvot, a moder-

Desde coffee break nas obras para os corretores

nidade e a tecnologia se encontram

quanto almoços em restaurantes para potenciais

com

o

bom

gosto.

Conheça!

clientes. O objetivo desses encontros são alcan-

çados: sucesso!
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Dia da Mulher

Shoppings Proeng

Confira a nossa singela

Acompanhe todas
as novidades dos
shoppings do Grupo
Proeng, o Proeng Hall
e Shopping Jardins.

homenagem às colaboradoras Proeng pelo Dia
Internacional da Mulher!
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Proeng por Dentro

Edifício Address Praia do Canto

Págs. 4 e 5

Nossos empreendimentos estão cada dia mais
adiantados.
Págs. 11 e 12
Veja os filmes que estão em cartaz no Cine
Jardins. Pág. 8
Confira as dicas de nutrição, saúde e bem estar.
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Editorial

Perfil
Juarez Soares atua no mercado imobiliário
desde 1991.É sócio da Lopes Consultoria
Imobiliária e presidente da Associação das
Empresas do Mercado Imobiliário do ES (Ademi ES).

1. O que se pode esperar do mercado imobiliário em 2015?
Quais as tendências?
Os estoques vem caindo nas principais regiões da Grande Vitória
e isto abre caminho para novos lançamentos, ainda que num
ritmo moderado. As empresas estão muito seletivas na definição
destes lançamentos, favorecendo assim, os bairros já consolidados. O foco é o cliente e estar atento às inovações, seja em
tecnologia, sustentabilidade ou agregando facilidades,
é prioritário.

Quando a moeda oscila, quando a economia chacoalha, e ambos
são fruto de atrocidades políticas, somente há duas coisas a fazer:
Orar muito pelos governantes e ter seu patrimônio imobiliário. Esta
afirmativa não é nossa, e muito menos de um economista sem
experiência ou de um teórico. Trata-se nada mais nada menos que
Arnold Phillips, um americano filho de australianos, multimilionário
que tem uma cesta de investimentos com LASTRO em imóveis.

2. Nesse momento atual de incerteza econômica, o imóvel
continua sendo um bom investimento? Por quê?
O imóvel é um ativo cuja característica principal é a segurança.
Em momentos de incerteza na economia o imóvel apresenta-se
como uma opção segura para proteção do dinheiro. Além de
prover uma renda direta, no caso de aluguéis, há ainda a
valorização patrimonial. Neste sentido, é uma boa hora para

Afirmações do Sr. Arnold:
1. Quando não aplico no mercado de locações de imóveis [enfatiza]
meu

mercado

favorito,

compro

e

vendo

edificações.

2. Quando vou para o mercado acionário, invisto em fundos imobiliários.
3.

Quando

quero

lastreado

por

diversificar,
car teira

aplico

de

em

fundos

imóveis

fora

imobiliários,
dos

EUA.

adquirir um imóvel.
3. O Meridional Hotel, Offices e Mall oferece garantia de retorno nos 12 primeiros meses de operação. O que você acha
de tal investimento?

Mas NÃO ABRO mão de investir em imóveis com diversas aparições.
E por que faço isto? Porque não vira pó, porque apesar de sazonalidade [proporcionado por alguns irresponsáveis politicos], sempre
retorna a patamares de valorização, porque me permite [via os alu-

O investidor que adquire ou pensa em adquirir uma unidade
hoteleira é um cliente muito qualificado, financeiramente falando.
Assim, a garantia de retorno é um grande diferencial. Como é
exatamente no primeiro ano que ocorre a maturação da
operação hoteleira, esta garantia acelera o retorno sobre o
capital investido.

guéis] a ter um rendimento que me gera conforto pessoal, porque
garante minhas gerações futuras e porque mesmo que me falte
energia

para

trabalham

trabalhar
por

mim

os
e

imóveis
são

[via

seus

geradores

rendimentos]
de

renda.

Estes 5 '’por ques", por si só, já seriam suficiente para convencer

4. No seu ponto de vista a proximidade do empreendimento
hoteleiro e de salas comerciais com o hospital, traz valor
agregado para ambos?

qualquer um que o snow ball [bola de neve] é a saída para a paz e
para

o

equilíbrio

do

orçamento

das

famílias.

A localização do empreendimento é estratégica não só pela
proximidade do hospital, mas também de outros órgãos que
demandam serviços e comércio nas suas imediações, como o
Ministério Público, o Fórum, faculdade, além da própria prefeitura. Isto traz uma sinergia entre a atividade hoteleira e a de
comércio e ser viços que alimenta a ambos.
6. Quais dicas você dá para quem está pensando em comprar
um imóvel? O que se deve levar em consideração?
A aquisição do imóvel, seja para uso, seja para investimento é
sempre uma decisão importante que merece ser tomada com
toda segurança. É importante definir o tipo de produto e
atentar-se para suas características, a começar pela localização.
Compare as opções do mercado. Fundamental, também, conhecer a construtora responsável pelo empreendimento, sua história,
qualidade e pontualidade na entrega. Por fim, observar o preço
e entender as condições de financiamento para que o compromisso seja assumido com tranquilidade. Para auxiliar neste processo, é importante ter uma boa assessoria de uma empresa
ou um corretor de imóveis de confiança do cliente.

Vejam a situação que hoje atravessamos no Brasil. Não machucaria
todos lembrando da covardia e da incompetência deste governo
mentiroso e corrupto. Não precisa. Vamos orar por eles para que
saibam que alguém lá em cima a tudo observa e a tudo perdoa. O
preço é apenas um dos arrependimentos e da correção dos atos.
Estou fazendo isto diariamente e, muitas das vezes, com os joelhos
ao

chão.

Nosso

dever

como

cristão

é

agir

desta

forma.

Atuo neste mercado há pelos menos 3 décadas e avaliso o Sr. Arnold
em

tudo.

Humildemente

sigo

os

seus

passos.

Recomendo

FORTEMENTE à todos. Estou pessoalmente à disposição para,
individualmente ou em pequenos grupos, poder falar muito a
respeito. Já tenho feito isto e repasso à todos esta oportunidade.

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

Rua Saul Navarro, 310
Praia do Canto - Vitória /ES
CEP 29057 - 240
Telefax: (27) 3227 - 5188
www.grupoproeng.com.br
Impressão
Gráfica GSA
27 3232 1266
Tiragem: 4.000 exemplares

Presidente
Lamberto Palombini Neto
Diretor Geral
Antônio Pereira Gonçalves
Diretora Administrativa
Financeira
Cláudia Mara Rocha e Rocha
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Gerente Geral Engenharia
Marcelo Có
Gerente de Planejamento
Bruna F. Passos Silva
Marketing
Ana Luiza Peixoto de Campos
Paula Zampieri de Carvalho

Proeng em Anápolis
O Grupo Proeng S.A. vem desenvolvendo no mercado
imobiliário anapolino um trabalho de excelência em
parceria com imobiliárias locais. Atualmente, a empresa
possui duas obras em andamento na cidade de
Anápolis - GO, o London Hotel e Offices e o London Eye,
que são empreendimentos de destaque na cidade.
Temos também a previsão de mais um lançamento,
no bairro Jundiaí, terreno já comprado. De maneira
inteligente e descontraída, vamos ganhando o respeito
de nossos clientes, pois mostramos de forma transparente
e séria as vantagens de se tornar um cliente Proeng.

Lançamento Campanha Alto Verão

Equipe Denio Aquino visitando a obra do London Hotel

São realizados eventos em parceira com as imobiliárias
que comercializam nossos produtos, como a feijoada
Proeng, transformando uma deliciosa feijoada em
oportunidades de investimento.
Tem também os famosos coffee breaks, que
geralmente são promovidos nos canteiros de obras,
que tem como principal objetivo a integração dos clientes
com a incorporadora, dando a oportunidade de conhecer
de perto a qualidade e organização de nossas obras e
acompanharem o estágio do empreendimento. Esses
eventos transmitem para os clientes maior confiabilidade
e credibilidade, pois desta forma, a incorporadora faz de
sua rotina de trabalho, um espaço aberto a visitações,
deixando os clientes livres para esclarecer informações
técnicas junto aos nossos engenheiros e a equipe
comercial do Grupo Proeng.
Não podemos deixar de falar nos happy hours, momentos
agradáveis onde fazemos da descontração o melhor
momento de fechar os melhores negócios. Jantares e
coquetéis também fazem parte de nossos eventos mais
sofisticados, fechando assim nosso leque de eventos que
desenvolvemos para atender com maior qualidade
nossos clientes.

Palestra sobre porque investir em Anápolis com a equipe
da BR House, de Brasília

Equipe Solitta Imóveis durante coffee break

Equipe Broker’s House com clientes durante coffee break
na obra do London Eye

Clientes e corretores em visita na obra do London Hotel
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Lançamento na Praia do Canto
Depois de um longo período de investimentos em Vila Velha, o Grupo Proeng S.A, volta
as suas atenções para o mercado imobiliário de Vitória. A empresa de Lamberto
Palombini Neto escolheu a Praia do Canto para receber o seu novo lançamento, o edifício
Address Praia do Canto, que chega ao local oferecendo um jeito moderno de viver. O
empreendimento se destaca pelo perfil arrojado, inspirado nos lofts de outros países,
seja para morar ou investir, buscado, principalmente por jovens e empresários, que fazem
do apartamento uma extensão do escritório.
A praticidade é um dos principais diferenciais do imóvel. Ele terá laundry equipada na
cobertura, com rede wi-fi nas áreas comuns, além da oferta de home office e lounge
office no térreo. Com isso, o morador poderá realizar pequenas reuniões no residencial,
principalmente no caso de profissionais autônomos e estudantes, dispondo de todo o
conforto de um escritório preparado para encontros profissionais e atividades acadêmicas.
A localização do Address Praia do Canto é outro fator que merece atenção, principalmente por ocupar a última esquina na Avenida Rio Branco. Situado no coração do bairro
mais nobre da capital, o futuro morador do terá ao seu entorno, serviços como padarias,
academias, bancos, restaurantes e muito mais.
Ao todo, o prédio terá 40 apartamentos de um e dois quartos, sendo 36 unidades tipo
e outras quatro duplex. Para o lazer, os condôminos poderão desfrutar de piscina,
lounge, espaço gourmet, salão de festas, churrasqueira, fitness, deck molhado e, ainda,
a oferta de bike sharing. Destaque para fechadura biométrica, como uma maneira de
oferecer o máximo de segurança possível para o morador. O Address Praia do Canto
também terá previsão de ecopoint, ponto para carregar carros elétricos.
O empreendimento também não deixa de ser uma ótima opção para investidores, já
que está localizado em uma das áreas mais valorizadas da capital capixaba, perto de
tudo, e, por isso, possui características para atividade de locação.

Piscina

Churrasqueira

Fachada
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Lavanderia

Espaço Gourmet

Lançamento na Praia do Canto
No dia 17 de março de 2015 o Grupo Proeng reuniu no Cine Jardins mais de 100
corretores da Lopes Imobiliária para o pré-lançamento do novo empreendimento.
Após um Coffee Break, o Presidente do Grupo Proeng, Dr. Lamberto Palombini e Marcos
Murad, Diretor da Lopes Imobiliária, falaram sobre as condições de lançamento do
empreendimento.
No mesmo dia, tivemos uma coletiva de imprensa com alguns jornalistas dos principais
veículos de comunicação da grande Vitória, para apresentar o empreendimento. O
evento ainda contou com a presença do Dr. Palombini e sua esposa Flávia, Marcos
Murad e Juarez Soares, ambos da Lopes Imobiliária, e foi realizado no restaurante
Aleixo, na Praia do Canto.

Coletiva de Imprensa no restaurante Aleixo

Convenção dos corretores da Lopes no Cine Jardins

PARTICIPE DO LANÇAMENTO OFICIAL
DO EDIFÍCIO ADDRESS PRAIA DO CANTO.
O EVENTO SERÁ REALIZADO NA LOPES,
NA AVENIDA RIO BRANCO, EM VITÓRIA,
NOS DIAS 11/04 E 12/04 DAS 9H ÀS 17H.
CONTAMOS

COM

A SUA PRESENÇA!

Acesse: www.addresspraiadocanto.com.br
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Beleza e Saúde

Alimentos para um cabelo bonito e saudável

Dra Flávia Palombini
Nutricionista

Além de te ajudar a manter o corpo em forma e a sua
saúde em dia, uma alimentação saudável te ajuda também a ter cabelos fortes, bonitos e brilhantes. Saiba
quais nutrientes e alimentos que não podem faltar no
seu cardápio para ter cabelos lindos:
Ferro: Encontrado em alimentos como, carnes vermelhas,
miúdos, brócolis, espinafre, lentilha e feijão. A deficiência
desse mineral pode causar queda de cabelo
Zinco: Estimula a multiplicação das células, favorecendo o crescimento e fortalecimento
dos cabelos. Além de reduzir a oleosidade. Principais fontes: carnes, fígado, gema de
ovo, grãos integrais, crustáceos, farelos de trigo e nozes.
Magnésio: É essencial para formação de proteínas que constitui os fios, assim como a
queratina. Ele pode ser encontrado na carambola, melão, abacaxi, nozes e frutos do mar.
Potássio: Mantém a flexibilidade e a hidratação e está presente nos alimentos como,
carnes magras, amêndoa, uva e semente de girassol.
Cálcio: A falta do mineral deixa os fios mais quebradiços e finos, por isso o consumo
do leite e seus derivados, sardinha e salmão são tão importantes.
Cobre: Ajuda no crescimento e age nos pigmentos que dão cor aos fios. Principais
fontes: nozes, castanha, legumes, grãos integrais, crustáceos e fígado.
Proteínas: Estimulam o crescimento e fortalecimento dos cabelos. Principais fontes: carn e s v e r m e l h a s , f r a n g o , p e i xe , o v o s , q u e i j o e d e r i va d o s e g r ã o s .
Vitamina C: Antioxidante que contribui para o bom funcionamento das células do fio.
Principais fontes: morango, laranja, limão, acerola, tomate e folhas verdes.
Vitamina E: Previne o aparecimento dos radicais livres e auxilia na formação de um
novo cabelo. Fontes: óleos vegetais, nozes, amendoim, peixes, verduras e gema de ovo.
Ácidos graxos poliinsaturados: Os mais conhecidos são o Omega 3 e o Omega 6. Eles
hidratam e dão força e brilho aos fios. Suas principais fontes são: linhaça, salmão,
atum, sardinha, azeite, nozes, castanhas e óleos de soja, canola e milho.
Até mais, Beleza e Saúde!
Flávia Palombini
Fonte: http://maisequilibrio.com.br/nutricao/alimentos-para-um-cabelo-bonito-e-saudavel-2-1-1-645.html

www.flaviapalombini.com.br
Clínica de Nutrição Ortomolecular Drª Flavia Palombini | (27) 3325 - 0866
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Rolitos Taqueria
A Rolitos Taqueria, restaurante mexicano na Praia do Canto, segue o conceito fast casual:
não oferece serviço de mesa, mas entrega comida boa em um ambiente aconchegante.
Os pedidos são feitos e retirados no balcão. No cardápio, que mescla influências do
México e dos EUA, há cinco pratos principais: rolito (tortilha de trigo enrolada), taco,
nacho, quesadilla e bowl – uma tigelinha comestível feita de trigo, impermeável, com
preparo especial. O cliente escolhe os complementos e os molhos para cada um, em uma
lista que soma quase 40 itens.
Em meio à decoração que retrata de forma clean alguns ícones do México, as mesas
ocupam dois espaços, um deles climatizado. O mais disputado é o deck, ao ar livre.
Os sócios-proprietários, Déo Rozindo e Leandro Coser, adiantaram uma novidade para
2015: a taqueria terá, ainda em janeiro, uma linha própria de paletas, os fartos picolés
mexicanos com recheios cremosos.
De terça a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 19h à 0h; domingo, das 19h às 23h
Endereço: Avenida Rio Branco, 1540, loja 1, Praia do Canto, Vitória

Novidade no Proeng Offices
A Sonho de Mãe nasceu para ajudar às
mamães no planejamento da chegada do
bebê e na realização do sonho do quarto
que irá acolhê-lo nos primeiros anos de
vida. Com a comercialização do enxoval,
itens de decoração e moda bebê, a loja
espera participar deste momento mágico
com produtos especiais, atendimento
diferenciado e é claro, com muito amor.
A loja virtual www.espacosonhodemae.com.br tem o objetivo de levar maior comodidade para as clientes. Continuar levando o cheirinho de bebê até a sua casa, com todo
o cuidado que requer o momento da chegada, com o compromisso na escolha de produtos de qualidade e pensando sempre no conforto para os pequenos.
Clientes de Vitória - ES e região, podem visitar o Show Room para conhecer pessoalmente a Coleção. Agende um horário para atendimento pelo e-mail:
contato@espacosonhodemae.com.br.
Ed. Proeng Offices - Rua Dr. João Carlos Souza, 657 - sala 402 - Santa Lúcia - Vitória - ES
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Mulheres Proeng
No dia 08 de março foi comemorado o
Dia Internacional da Mulher. O Grupo
Proeng homenageou todas as colaboradoras com uma lembrança. Foi dado
uma rosa com um bombom para
lembrá-las o quanto são importantes.

Esta é mais uma das ações que fazem
parte do Projeto Crescendo Juntos realizado

pelo

Grupo

Proeng

S.A.

Auditoria
Nos dias 25 e 26 foi realizada mais uma auditoria externa da qualidade. As atividades
de produção e planejamento foram auditadas na obra, assim como os processos para
realização dos empreendimentos foram verificados no escritório central.
A auditoria foi um sucesso, não tivemos nenhum registo de não conformidade e mais
uma vez fomos recomendados pela Certificadora SAS, atendendo aos requisitos
da Norma ISO 9001:2008 e PBQP-H 2012 nível A. Esse resultado nos confirma
que a melhoria da nossa qualidade e a preocupação em satisfazer nossos clientes
é essencial e fazem par te de nossos processos rotineiros.
O Grupo Proeng S.A. agradece a todos pela participação direta ou indireta e pelo
empenho de toda a equipe!

Fabiano, Marcela, Edmar, Jamille,
Joyce, Giulia, Saimon e Vinícius
durante auditoria externa na obra
do Itaparica Sublime
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Shoppings do Grupo Proeng S.A.
Inaugurações no Proeng Hall

Moda Feminina

Em março, uma nova loja foi inaugurada
no Proeng Hall, a Manga Rosa. A loja
possui conceito de estilo jovem despojado, com estampas alegres e modernas.
Venha ver de perto, as roupas
estão lindas!

No dia 19 de março, aconteceu o lançamento da coleção de inverno da Zona
Abissal, no Proeng Hall. Veja as fotos:

Moda Fitness
A Estação Fitness,
moda praia e fitness,
também abre na
sobreloja do Proeng
Hall, trazendo modelos diferenciados e
cheios de elegância.

Novidades no Jardins

No mês de março, iniciaram as atividades
na Clínica Centro Médico Jardins, com as
especialidades: Cardiologia/Pneumologia
(Dr. Berilurdes W. Garcia) e Neuropsicologia (Dra. Célia R. S. Garcia). Agende sua
consulta! Telefone de contato: 3235 2632
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Elaboração de orçamentos, visando sempre a
melhor relação custo benefícios.
Projeto, fabricação e instalação dos seguintes
produtos:

A OTIMIZE LOCAÇÕES é uma empresa
especializada na locação de equipamentos
industriais para todo tipo de construção.

Esquadrias de alumínio em geral;
Fachada Glazing;
Cobertura em Policarbonato ou Vidro;

Av. São Pedro, 344, Jd. Limoeiro
Serra - ES - CEP: 29164-042

www.otimizelocaoes.com.br

Tel: (27) 3328 0777

2

R$ 990
Salas Comerciais para Locação

3227 5188
99231 3930
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Acompanhe seu empreendimento
Sistema de Dry Wall finalizado. Revestimento externo iniciado.
Finalização das regularizações dos poços dos elevadores e da
superfície dos tetos. Está no 10º tipo a aplicação de cerâmica
nos banheiros das salas (piso e parede). Iniciado o cabeamento
e a enfiação elétrica das salas. Emassamento de paredes no 5º
tipo. Assentamento de soleiras em granito no 8º andar.
Ramais das tubulações de água, esgoto e gás conclusos.
Revestimento externo em cerâmica iniciado. Concluído o
revestimento em reboco na fachada frontal. Aplicação de
cerâmica interna nas paredes dos banheiros e cozinhas estão
no 2º tipo. Gesso corrido e reboco interno no 5º tipo.
Concretado o reservatório superior de água. Contra piso está
no 13º 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 de pisos e paredes dos
apartamentos estão 90% concluídos. As bancadas de granito
dos banheiros, cozinhas e varandas gourmet estão todas na
obra, com instalações sendo finalizadas. Foram entregues 90%
das portas, alisares e rodapés. Instaladas 70% esquadrias de
alumínio (portas e janelas) e 60% dos vidros. Também entregues 100% das louças. Os 4 elevadores do edifício foram entregues e as instalações dos mesmos estão ocorrendo em ritmo
acelerado. O alumínio dos gradis das varandas encontram-se
na obra, com 40% instalados e o pedido dos vidros para os
mesmos realizados. No PUC, as áreas externas estão preparadas
para receber os serviços de impermeabilizações e os ambientes
internos, prontos para iniciarmos os forros de teto em gesso.
Rejuntamento da cerâmica da fachada com 60% realizado e o
interno 40%. Iniciaram as instalações das portas de madeira os
apartamentos, tendo 10% destas instaladas.
Cobertura: Prumada Hidrossanitária, Esgoto Aéreo, Fiação.
11° tipo: Peitoril de janela e varanda, Ramais de água, Pastilhas
varandas. 10° tipo: Cerâmica cozinha e wc, Selador Hall elevador, Forro Gesso. 10° tipo: Porcelanato de piso e Bancadas. 7°
tipo: Selador interno e nas varandas dos aptos. 7° tipo: Esquadria de Alumínio, 1° Demão PVA. 5° tipo: Assentamento de
cerâmica hall elevador. 3° tipo: Emassamento 2° dmão. 2° tipo:
Lixa + 1ª dmao de tinta. Revestimento externo: 90 % concluído.
Impermeabilização da Caixa D'água. Duplex superior: Forro
Gesso, selador hall, fiação, impermeabilização. Duplex inferior:
Cerâmica hall, 2°dmão de massa. 7° tipo: 1° demão de massa
salas. 2° tipo: Lixamento. Instalação da pele de vidro fachada
frontal. Instalação dos quadros de aluminio fachada lateral
direta. Selador fachadas: 80%. Elevação de alvenaria das lojas.
Reboco paredes da rampa. Contrapiso da rampa. Elevação de
alvenaria no local da Prancha. Montagem do elevador.
Finalizada a estrutura, e as alvanerias interna e externa. Instalação de água fria (ramais) na área de lazer, jutamente com as
instalações elétricas. Reboco cimentício no 13º pavimento e
reboco de gesso no 12º pavimento. Finalizado toda a instalação
de gás e tubulação de incêndio e tubulação para split.
Assentamento de azulejos no 10º pavimento e fiação no 8º
pavimento. Forro de gesso no 7º pavimento. Emassamento no
9º pavimento. Já iniciado o reboco externo, com 40%
executado e com previsão de término em meados de maio e
junho. Iniciado o assentamento de porcelanato no piso (4º tipo).
Iniciada a colo-cação de bancadas e divisórias de box.
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Acompanhe seu empreendimento
Armação caixa d'água. Alvenaria de periferia 13º tipo. Alvenaria
escada 13º tipo. Alvenaria interna 13º tipo. Mestração de
paredes e piso 13º tipo. Chumbação passante 13º tipo.
Prumada esgoto 13º tipo. Reboco escada 12º tipo. Ramais de
gás 12º tipo. Contrapiso 12º tipo. Instalação do marco porta
corta fogo 12º tipo. Caixa ar condicionado 12º tipo. Esgoto
aéreo 10º tipo. Contra-marco alumínio 11º tipo. Ramais elétricos
10º tipo. Ramais água fria 10º tipo. Reboco área molhada 8º
tipo. Reboco de gesso corrido 7º tipo. Enfiação
6º tipo. Divibox 2º tipo. Alvenaria de bloco telhado.
Concretada a laje da cobertura inferior, iniciado os serviços
de tubulações elétricas e prumadas hidrossanitárias, juntamente
com os ramais de gás e ramais elétricos e sanitários (água fria)
e contrapiso no 9º tipo. Alvenaria externa no 11º pavimento e
alvenaria e alvenaria interna no 8º pavimento. Iniciado os
serviços de colocação de caixa de ar e contramarco de alumínio.
Stand de vendas e apartamento modelo prontos.

Alvenaria escada barrilete/casa de máquina 95%. Chumbação
de passante 13º tipo. Prumadas hidrossanitárias 13º tipo.
Linha frigorígena 13º tipo. Ramais elétricos 11º tipo. Dreno ar
condicionado 10º tipo. Instalação de combate a Incêndio 10/20.
Ramais água fria 8º tipo. Esgoto aéreo 8º tipo; Gesso corrido
8º tipo. Reboco área molhada 8º tipo. Selador 7º tipo. Enfiação
5º tipo Instalação divibox 3º tipo. Forro gesso 2º tipo.
Emassamento 3º tipo. Assentamento Azulejo 1º tipo. Reboco
externo 48%.

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, reboco em gesso corrido das paredes
e tetos dos apartamentos da torre sul. As fiações dos aptos
encontram-se no 4º pavto tipo da Torre Sul. Reboco interno
da torre sul iniciado, com 35% realizado. Na Torre Norte, a
marcação de alvenarias estão concluídas, alvenarias externas
no 6º tipo e as internas no 5° pavimento tipo, instalações de
água/esgoto e tubulações elétricas, antena, telefone e dutos
para splits no 3° pavimento tipo. Elevadores adquiridos juntos
aos fornecedores. Os serviços de contrapiso estão no 3º
pavto tipo, enquanto o reboco interno de cozinhas e banheiros
encontram-se no 1º tipo.

Concretando o 6º pavimento tipo. Executando os serviços
de Alvenaria externa (Área Comum concluída, executando
o 3º pavimento tipo).

Execução de Estacas Hélice Contínua - 82% concluído.
Em Abril/2015 - Estaremos executando os blocos e
vigas de fundação.

www.grupoproeng.com.br
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