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Nossos empreendimentos estão cada dia mais adiantados.

Acompanhe sua obra.

Conheça a mais nova agência de intercâmbios de Vitória, 

a Intercultural.

Confira as dicas de nutrição, saúde e bem estar. 

Para garantir melhorias no

processo de compra dos

materiais durante as obras,

dois colaboradores do 

Grupo Proeng S.A. visita-

ram a fábrica da Docol, em

Joinville, Santa Catarina. 

O Grupo Proeng S.A. e o Shopping

Jardins realizaram a tradicional

liquidação com todas as lojas e

super descontos para você! 

Além disto, foi montada uma

tenda com corretores de plantão

Nos meses de junho, julho

e agosto, o Grupo Proeng 

S.A. , criou uma for te

campanha para o empreen-

dimento London Eye, em 

Anápolis - GO. ‘’Seu sucesso

já tem endereço’’ atrai 

g r andes  empre sá r i o s .  

Depois do grande sucesso que 

foi o empreendimento Hugo

Amorim, o Grupo Proeng S.A.

decidiu investir em mais

um terreno na c idade.

com um grande feirão de imóveis residencias e comercias.



No mês de maio, os colaboradores Erivan Santos, Coordenador de Suprimentos, e 

Wilson Merçom, Gerente Operacional visitaram a fábrica da Docol, empresa localizada 

em Joinville, Santa Catarina. Durante a visita técnica, foram apresentadas as novidades 

da empresa, como: base de registro de PVC, caixa de descarga embutida, digitalização em 

metais, lançamentos de metais, registro regulador de vazão – RRV. Os materiais garantem 

durabilidade, qualidade, desempenho, resistência e, ainda fácil instalação. 

A Docol é uma empresa que oferece soluções técnicas e design em produtos de maneira 

sustentável e criativa, gerando valor para acionistas, colaboradores, clientes e também 

para o meio ambiente, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Seu objetivo 

é ser uma marca reconhecida nacional e internacionalmente por oferecer produtos sus-

tentáveis, inovadores e de alta qualidade com ampla distribuição, lucratividade e cresci-

mento. Atualmente, é uma das líderes do segmento no Brasil. As exportações já chegam a 

mais de 40 países em todos os continentes e é a maior exportadora de metais de toda a 

América Latina. Oferece produtos de qualidade, pois conhece profundamente todas as 

tecnologias e materiais. São dezenas de linhas de produtos, com várias opções de acaba-

mento e de sistemas para economia de água, que atendem às mais diversas necessidades. 

A parceria do Grupo Proeng S.A. com a Docol Metais Sanitários já duram anos. E, agora, 

esta relação está ainda mais consolidada. A cultura das duas empresas são similares, 

sempre preocupadas com a qualidade e com a satisfação dos clientes.

Visita a DOCOL

Torneiras com logomarca da Docol, 
podendo digitalizar em conjunto 

a logomarca da empresa

Erivan e Wilson, com o diretor comercial da Docol Fábrica da Docol
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Editorial Perfil

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

1.  Q u e m  é  M a r c e l l o  M e d e i r o s ?

43 anos, Engenheiro, Mestrado em Engenharia de Produção e 

Doutorado em Administração. Atualmente: Diretor de Desenvolvi-

mento da Allia Hotels, responsável pela área de expansão em 

novos negócios do Grupo. Casado, 2 lindos filhos: Marcello e 

2.  Há quanto tempo atua no mercado hoteleiro? E na Rede 

No mercado hoteleiro com atuação nos últimos 11 anos, sendo 5 

na Bristol Hotels (2004 a 2009), 2 na Accor Hospitality, Multinacio-

nal de hotelaria (2010 e 2011) e 4 na Allia Hotels, Grupo Bristol, 

3.  Por que investir em hotéis? Aponte as principais vantagens 

p a r a  q u e m  q u e r  e n t r a r  n e s t e  n e g ó c i o .  

Investir em imóveis é uma aplicação segura, perene no longo pra-

zo. Quando é possível investir em imóvel com uma operação hote-

leira é ainda melhor, visto a valorização do ativo e remuneração 

mensal originada pelo resultado da operação hoteleira. Quando se 

analisa os indicadores de oferta hoteleira qualificada no Brasil, 

tem-se uma predominância de hotelaria independente e familiar, 

aproximadamente 75% dos quartos ofertados são desta categoria, 

assim, existe espaço para a oferta ainda mais qualificada com ope-

ração profissional com hotel em uma rede hoteleira, permitindo 

força comercial, marketing dedicado e redução de custos em fun-

ção do ganho de escala. Atualmente a Allia Hotels opera 35 hotéis, 

até o final deste ano abriremos mais 6 hotéis e temos outros 75 

em pipeline (projeto, construção e montagem) com forte expansão 

n a s  c i d a d e s  s e c u n d á r i a s  d o  B r a s i l .

 

4.  A parceria entre a Bristol e o Grupo Proeng S.A. resulta em

projetos exclusivos. Qual a sua opinião sobre o crescente 

d e s e n v o l v i m e n t o  d o  m u n i c í p i o  d e  C a r i a c i c a ?  

Tudo a ver com implantação de um novo e exclusivo equipamento 

hoteleiro na região. Hotel de Rede, com rígidos padrões de quali-

dade, ampla distribuição de vendas pelo Brasil afora e que vai 

chegar no município de Cariacica  num momento de consolidação 

de muitos investimentos e ampliação de sua logística  viária e de 

acolhimento de grandes plantas industriais. Além da escolha do 

local ter sido  muito apropriada e feliz, a inauguração de hotel do 

porte do Bristol Meridional daqui a 3 anos vai preencher uma 

lacuna existente em toda a região por boa hospedagem, realiza-

ç ão  de  e ven to s  e  qua l i d ade  de  a t end imen to  .

5.  Para finalizar, qual a sua visão sobre o Grupo Proeng S.A?

A experiência de mais de 25 anos de atuação na construção civil e 

comercialização de unidades habitacionais,  espaços profissionais e 

unidades hoteleiras,  no Espírito Santo e fora dele; a qualidade de 

suas obras e a sua solidez no mercado falam por si. Não por acaso, 

a Proeng é detentora de vários prêmios ADEMI e seu CEO, o Dr. 

Lamberto Palombini, juntamente com o Diretor Geral, Antônio, 

constantemente homenageados no meio empresarial capixaba..

Marcello Medeiros é 

Diretor de Desenvolvimento

da Allia Hotels

 

Tal ocorreu em todo os EUA mas com maior força em alguns 

estados e/ou regiões. Pois bem, se você for a passeio na Flórida 

ficará surpreso com a quantidade de novos loteamentos - a 

maioria deles em grande escala - e com o aquecimento do 

mercado como um todo. É de impressionar! E claro, nada tem 

a ver com o marasmo encontrado em 2009. Logo, seis anos 

depois, o coração está pulsando novamente. Em conversas com 

americanos e residentes permanentes, se obtém depoimentos 

que simbolizam e sintetizam um pensamento: viva o mercado 

imobiliário. Permita-me detalhar. Comentam que com a queda, 

os imóveis não se valorizaram (na verdade, paralisia total mes-

mo) e as ações e/ou aplicações financeiras acompanharam. 

Acontece que com o novo momento as aplicações viraram 

resíduos, muitos venderam ou se desfizeram de qualquer modo 

(como se fala no mercado de bolsa 'realizaram prejuízo'). Já os 

imóveis permaneceram com valores e rendimentos provenientes 

de aluguel. Com o mercado e as mortgages em difícil situação 

houve (e ainda permanece) um superaquecimento do mercado 

de locações. Aluga-se hoje (na condição de proprietário) com 

imensa facilidade. Logo, não podemos nos desesperar com o 

nosso atual momento econômico. Porém o exemplo na econo-

mia acima, mais uma vez, vem comprovar a força e a segurança 

do investimento do mercado imobiliário. Claro que sofre tam-

bém em fracas economias, mas consegue sair do ‘’túnel’’ com 

força, intacta e mantendo o valor investido. Tem ocorrido assim, 

não em décadas, mas em séculos. Tem ocorrido assim não no 

ES, mas no Brasil e no mundo como um todo. Não se afastem 

do mercado imobiliário, mas sejam sempre muito seletos e cui-

dadosos. Um bom vinho fica com sabor estranho se colocado 

em uma taça mal lavada. Logo não há razão para sofrimentos, 

mas para mais uma vez buscar o investimento campeão.

Eu tenho ido muito aos EUA e visto de 

perto como reage uma economia que 

tem conteúdo. Acusou seríssimos pro-

blemas econômicos em 2008, concen-

trado fortemente em quebra de cadeias 

bancárias e financeiras e com terríveis 

consequências para o mercado imobiliário.

João Pedro.

Bristol?

(2011 a 2015).



Oportunidade em Anápolis 

“Seu sucesso já tem endereço”. Este é o tema da campanha criada para o empreendimento 

London Eye, em Anápolis. É a grande chance de você, empresário que busca mudar o 

endereço do seu escritório ou empresa, e ter mais sucesso ainda!

Durante os meses de junho, julho e agosto teremos outdoors, triedros e front 

lights em pontos estratégicos por toda a cidade de Anápolis-GO, teremos spots diários na 

rádio, anúncios semanais nos principais jornais e folhetos. Além de todas as peças off-line 

e online, várias imobiliárias parceiras da cidade foram plotadas com o tema da campanha 

e ainda ações de panfletagem em semáforos estão acontecendo em paralelo. O 

empreendimento possui localização privilegiada, heliponto, auditório, fitness center, salas 

de reuniões, entre outros. Todos os diferenciais possíveis para atrair o público alvo. Venha 

conhecer o London Eye. Veja abaixo algumas peças e fotos da campanha:

Triedro

Placa do stand

Front Light
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Nos dias 3 e 4 de julho, o Grupo Proeng S.A. promoveu a 16ª edição do Liquida Proeng, uma 

mega liquidação com grandes descontos em todas as lojas do Shopping Jardins, cinema, estaci-

onamento e imóveis. Além das promoções, durante os dois dias foi realizado um workshop com 

a consultora doméstica Lucy Mizael sobre soluções simples e práticas para organizar e conser-

var a casa. O curso teve uma hora de duração (das 10h30 às 11h30) e abordou temáticas como 

casa organizada, vida feliz, como receber com charme, dicas práticas de economia doméstica, 

e  s apa to s  e  bo l s a s :  l impeza  e  o rgan i z a ção .  A  o f i c i na  f o i  g r a tu i t a .  

Outra atração foi um estande de vendas do Grupo Proeng S.A., disponível para que os clientes 

tivessem a oportunidade de comprar imóveis residenciais e comerciais a preços imbatíveis, com 

ou sem financiamento. Em paralelo, aconteceram ações de panfletagem divulgando o 

evento, em toda a grande Vitória. Além disto, a construtora fechou parceria com diversas 

imobiliárias do município de Vila Velha para reforçar as vendas, sendo elas, Lopes, Fé Imobiliária, 

H i g h  C l a s s  e  Imob i l i á r i a  D u  L u c a s .  O  r e s u l t a d o  f o i  um  s u c e s s o !

Liquida Proeng 

Panfletagem em Vila VelhaClientes com contrato assinado durante o Liquida 

Clientes sendo atendidos na tenda montada na área externa do shopping

Promotoras durante o evento
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Beleza e Saúde 

 Dra Flávia Palombini
Nutricionista

Alimentos para deixar a imunidade nas alturas

Até mais, Beleza e Saúde!

Flávia Palombini

                                                                                 

 

Sua imunidade anda baixa? Ou, melhor ainda, você não quer dar chance para que 

nenhum mal afete a sua saúde? Aposte em um prato de comida bem equilibrado, 

principalmente com os ingredientes certos. "Os alimentos são ricos em vitaminas, 

minerais e outras substâncias que auxiliam na manutenção do sistema imunológico.

O consumo de frutas e vegetais já garante uma defesa melhor. O consumo deve ser 

de cinco porções por dia: três frutas e dois vegetais. Frutas cítricas, como laranja, 

acerola, kiwi, tomate, além de brócolis, couve e pimentão verde e vermelho são ricos 

em vitamina C, antioxidante que aumenta a resistência do organismo.

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

Proeng e Santander

Vem aí um novo lançamento em Cachoeiro de Itapemirim - ES! Depois do 

sucesso de vendas do empreendimento Hugo Amorim, localizado na cidade, o Grupo 

Proeng S.A. decidiu investir em mais um terreno no local. O empreendimento será

composto de 37 apartamentos, sendo 12 unidades de 3 quartos com suíte e 24 

unidades de 2 quartos com suíte e 1 cobertura. Serão 6 apartamentos por andar, sendo 

2 de 3 quartos e 4 de 2 quartos. Contará com área de lazer completa na cobertura.

 

A parceria de sucesso entre o Grupo Proeng S.A. e o Santander garantiram 

ma i s  d o i s  f i n a n c i amen t o s  p a r a  a  e x e c u ç ã o  d e  d u a s  o b r a s .

Mesmo com a escassez de fanding das instituições financeiras para o mercado 

imobiliário, a Proeng mostra sua solidez e sai na frente com mais dois financiamentos. 

Isso significa: dupla garantia de entrega e prazo de conclusão das obras rigorosamente 

cumprido, praxe desta empresa que atua há mais de 26 anos no mercado.

Áreas privativas:

- Aptos de 2Q 

com área de 

58,40m² a 62,00m²;

- Aptos de 3Q 

com área de 

76,45m² a 78,23m²;

- Área de lazer 

na cobertura 

com área de 164,62m².

Localização do terreno

+ = PA R C E R I A

DE SUCESSO
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Frota Proeng
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O Grupo Proeng S.A. conta com frota própria, composta por 12 veículos, dentre eles 

carros de pequeno e médio porte. Uma facilidade para nossa equipe preparada para 

auxiliar nos serviços de manutenção dos empreendimentos entregues quanto nas obras 

em execução, sempre atentos ao padrão de qualidade dos acabamentos. 

Nossa mais nova aquisição para compor a frota, foi a compra de um novo caminhão. Um 

veículo potente da marca Wolkswagem 13.190, 4X2, Modelo Constellation. Todos os 

transportes de materiais armazenados no Depósito Central, localizado na Serra/ES, até 

as obras alocadas em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim e Aracruz 

será feito por ele. 

Por isso é importante que ele esteja sempre em boas condições para atender a grande 

demanda da empresa. 

Wolkswagem 13.190, 4X2, 
Modelo Constellation

Worker 13.190 é ideal para 
en t r egas  u rbanas  com 
agilidade e rapidez nos 
serviços rodoviários de curtas e 
médias distâncias.

Ÿ SALAS A PARTIR DE 29 m²
Ÿ AO LADO DO FINDES
Ÿ ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Rua Juiz Alexandre Martins 

de Castro Filho,n° 65,

Santa Lúcia, Vitória, ES,   

CEP 29056-295

3227 5188 / 99231 3930

LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS



No mês de junho 

aconteceu a campa-

nha de Namorados 

Shopping Jardins. A 

campanha buscou 

aproveitar o momen-

to de relacionamento 

e conectividade. Para 

o dia 12 de junho, 

tivemos a Noite En-

cantada dos Namora-

Inauguração 

Inauguração no Shopping Jardins 

Aniversário do Shopping Jardins

No dia 30 de junho o Shopping Jardins

completou 9 anos .  Parabéns !  

Salão de Beleza no Proeng Hall

No sábado, dia 13 de junho teve o lança-

mento do livro “Na Livraria – diversa caligra-

fia” na Livraria Logos do Shopping Jardins. 

A nova obra é vendida por R$ 30,00 e 

alguns autores estiveram presentes para 

No mês de maio, iniciaram as atividades 

da Ápice Perícia Contábil e Auditoria, na

sala 201 do edifício do shopping. Há 

quase dez anos, a empresa é especiali-

zada em perícias contábeis e adminis-

tração judicial, além de gestão contábil, 

auditoria e consultoria. Agente uma 

visita. Telefones: 3376 7715/99605 5858.

Foi inaugurado no mês de junho o salão 

Lucas Rodrigues Studio Hair na sobreloja 

do Proeng Hall. Agende um horário! 

Dia dos Namorados

dos na praça de alimentação, com pratos 

especiais elaborados para a ocasião e ses-

são especial de cinema para os casais. O 

casal pagava somente um ingresso! 

Lançamento na livraria

No dia 20 de Junho tivemos a inauguração 

do Patitas Pet, uma ótima opção para 

encher de mimos seus filhos peludos. 

Possui vários acessórios, coleiras, caminhas, 

roupinhas, comedouros, bebedouros e além 

de muitos brinquedos, e com um diferen-

cial: plaquinhas de identificação para segu-

rança.  

autografar os livros.

9



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
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Acompanhe seu empreendimento

Revestimento externo em cerâmica nas fachadas laterais con-
cluído. Finalizada toda a cerâmica nos banheiros das salas 
(piso e parede). Instalação de Quadros de Medição elétricas 
no 2º tipo. Conclusão do  assentamento de soleiras em 
granito. Finalização de colocação de perfis em alumino na 
fachada frontal, para a execução da pele de vidro. Execução do 
telhado e calhas pluviais, reboco externo nas fachadas com
70% concluído Iniciado o assentamento dos peitoris de granito
nas fachadas laterais.

Finalizado todo revestimento externo em cerâmica da fachada. 

Concluída impermeabilização dos box’s dos banheiros. Cerâ-

mica interna nas paredes dos banheiros e cozinhas estão no 

12º tipo. A impermeabilização da piscina em andamento. O

gesso em placas segue no 12º tipo. Concluído o assentamento 

das portas corta fogo. Assentamento de cerâmica de piso 

avança para o 11º tipo. Emassamento PVA e Acrílico sobre pa-

redes internas encontra-se no 10º tipo. As instalações de 

divisórias em granito nas cozinhas, de peitoris e soleiras seguem

no 10º tipo. Iniciada a colocação das esquadrias de alumínio 

das janelas. A montagem dos elevadores social e de serviço 

encontra-se em ritmo acelerado. Gesso das varandas está no

11º tipo. A enfiação dos apartamentos finalizada.

Os revestimentos cerâmicos de pisos e paredes dos apartamen-

tos estão concluídos. A instalação das bancadas de granito dos 

banheiros, cozinhas e varandas gourmet foram finalizadas. 

Concluídas instalações das esquadrias de alumínio e vidros das 

portas e janelas. Os 4 elevadores do edifício já foram instala-

dos e entregues pela fabricante. O alumínio dos gradis das va-

randas foram 100% instalados e os vidros dos mesmos já se en-

contram 100% na obra com sua instalação em andamento.  

Na área de lazer os serviços de impermeabilizações e forros 

de teto em gesso finalizados. Rejuntamento das cerâmicas 

das fachadas foram concluídas, bem como as portas de ma-

deira e rodapés dos apartamentos. Iniciada a instalação das 

louças e metais dos apartamentos. Serviços de pintura dos 

pavimentos de garagens estão em andamento. A pintura final 

das paredes e tetos dos apartamentos estão em andamento, 

como também a textura das fachadas. Este mês serão 

iniciados os serviços  na portaria e área externa (calçada).

Serviço de pavimentação (asfalto) da rua de acesso em execu-

ção pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Os serviços de instalação das portas de madeira e rodapés
estão no 11º pavimento. A colocação de louças e metais, bem
como os acabamentos elétricos seguem no 10° tipo. Os ele-
vadores já estão com 50 % de montagem concluídos e já foram
 iniciados os serviços de acabamentos de piso e forro de 
gesso da portaria e da área de lazer da cobertura coletiva. O 
tapume da obra já começou a ser retirado para darmos inicio 
a execução da calçada. Em julho já foi iniciada a limpeza final
dos aptos, para iniciarmos as vistorias com os clientes.

Concluídos reboco externo juntamente com o interno e o por-
celanato de piso. Iniciado os serviços de assentamento de cerâ-
mica no hall de circulação e área de lazer. Enfiação segue no 13°
pavimento, bom como o forro de gesso e o emassamento no 
12° tipo. Porcelanato na fachada está com 80% concluído. Inicia-
do a montagem dos elevadores de serviço e social. Alvenaria 
das lojas estão em andamento, juntamente com as caixas de li-
gações definitivas. O assentamento de bancadas dos banheiros 
segue no 13° tipo e as bancadas de cozinha no 4° tipo. Iniciada 
a instalação das esquadrias de alumínio das janelas e portas.
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Estão em fase final os serviços da subestação, instalações dos sistemas de 

combate a incêndio, escada pressurizada e a instalação do gerador. Serviço 

de forro removível no hall dos elevadores, pintura final nas áreas comuns e 

automação do portão de garagem estão em fase final. serviços da calçada, 

portaria e marcenaria encontra-se em andamento. Salas em fase final de 

pintura. Iniciadas vistorias por parte do corpo de bombeiros e prefeitura 

para emissão dos certificados de habite-se.



Totalmente finalizadas as fiações elétricas dos aptos da Torre 

Sul, bem como o reboco externo, forro em gesso, revestimen-

to cerâmico de paredes em banheiros e cozinha e porcelanato 

de pisos dos apartamentos. Ainda na Torre Sul, a pintura com 

a 1ª demão seguem em ritmo acelerado. Na Torre Norte, estão

finalizados os serviços de instalações de água/esgoto, tubula-

ções elétricas, antena TV, telefone, tubulações para splits, 

fiações elétricas, reboco interno dos apartamentos. Em anda-

mento, os serviços de forro em gesso, cerâmicas de paredes 

dos banheiros e cozinha, piso em porcelanato dos apartamen-

tos. Reboco externo encontra-se com 75% concluídos. 

No mês de julho será finalizada toda a estrutura da obra. A 
chumbação  das caixinhas elétricas e ramais de água já estão 
no 13° tipo, assim como os ramais de gás, o contra piso e alve-
naria externa seguem no 15º tipo. A alvenaria interna está em 
andamento no 14° tipo e a colocação de caixa de ar e contra-
marcos de alumínio no 12° tipo. O reboco interno encontra-se 
no 10° tipo, e gesso corrido de parede e teto no 8° tipo. O re-
vestimento cerâmico de parede segue em ritmo acelerado no 7º
tipo, enfiação no 8º tipo e forro de gesso no 5º tipo. Os serviços 
de reboco externo e colocação das divisórias de box.também já
foram iniciados.

O reboco interno cimenticio e gesso estão concluídos, como

também a enfiação dos apartamentos. A fase de acabamento 

está em  ritmo acelerado com assentamento cerâmico de pa-

rede, bancadas de banheiros e divisórias de box no 13º 

tipo. Porcelanato de piso em andamento no 12º tipo, 

filetes e soleiras de granito. As bancadas e divisórias de gra-

nito da cozinha encontram-se no 6º tipo. Como o reboco da 

fachada já foi concluído, foram iniciados o assentamento do 

porcelanato da fachada nas varandas. Iniciamos ainda em julho 

as instalações sas janelas de alumínio e o peitoril de granito das 

varandas com previsão para agosto colocação de vidros.

O  r e b o c o  i n t e r n o  e n c o n t r a - s e  c o n c l u í d o  a t é  a  c o b e r t u r a ,  
bem como a enfiação elétrica e o selador de parede. No 13º 
tipo estamos com os serviços de revestimento cerâmico de pa-
r e d e ,  a s s e n t a m e n t o  p i s o  c e r â m i c o  n a s  á r e a s  m o l h a d a s  e  
assentamento de d iv i sór ia  de box .  O reba ixamento de gesso 
segue ao 12º t ipo .  O assentamento do p i so do porce lanato 
encontra-se no 4º pavimento. As fachadas estão em andamen-
to com o reboco externo que tem previsão de conclusão até 
final de julho. Ainda este mês daremos início nos assentamen-
to dos peitoris de granito das janelas e varandas, assim como
em agos to  se rão  in i c i adas  as  in s ta l ações  das  esquadr i a s  de  
alumínio das janelas. A montagem do elevador iniciou na segunda quinzena de julho. 

A concretagem dos blocos/vigas de fundação finalizada. O 

escoramento metálico da 1ª laje já está sendo concluído para 

a concretagem da mesma ainda esse mês. Estrutura começa

a ganhar forma e velocidade.

A execução das fundações indiretas, com estacas de trilhos metá

licos encontra-se 70% executadas. Já foram iniciadas as concre-

tagens dos blocos de fundação e das vigas de equilíbrio, bem 

como a execução de cortina estrutural de contenção do pavi-

Concretada a laje do piso 9º pavimento tipo ainda este 

mês com previsão de finalização de toda a estrutura no final de 

agosto. A alvenaria externa encontra-se no 4º pavimento tipo e 

escadas. Foram iniciadas as prumadas da rede pluvial no pavi-

Acompanhe seu empreendimento

www.grupoproeng.com.br
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mento subsolo.
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