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Editorial
A ECONOMIA E A POLÍTICA
Estas duas vertentes andam de mãos dadas e não há como desassociá-las. Elas interagem e,
automaticamente, se contaminam. Porém, observa-se um ponto de suma importância que devemos
considerar: estamos no mais baixo nível político e com as consequências que todos conhecem. Valores
éticos e morais no lixo, mas não precisamos nem nos alongar, pois os meios de comunicação fazem ampla cobertura.
Pois bem, com este terrível cenário, há vários dias assistimos uma elevação dos índices da bolsa de valores, assim
como, uma queda no valor do dólar. Em uma análise primária poderia se achar estranho. Seria o descasamento da
POLÍTICA com a ECONOMIA? Não.
A leitura correta é que chegamos ao fundo do poço e que melhorias podem já aparecer como tendência. Os índices
econômicos mostram isso, só não revelam o que ocorre, mas o que está por vir. A firmeza e coerência de algumas
instituições estão garantindo uma saída da crise política.
Pensando assim, também saímos na frente. Alguns se retraem (não confunda com ajuste) e o Grupo Proeng mostra
uma performance invejável. Entregamos (com data) inúmeros prédios (serão sete ao longo do ano com três já
entregues) e outras boas notícias vem a seguir:
1.
2.
3.

Fechamos a compra de três terrenos em Vila Velha. Fechados!
Lançamos mais um empreendimento em Jardim Camburi.
Nossas unidades shoppings (Shopping Jardins e Proeng Hall) com plena ocupação.

Estes ciclos econômicos acontecem naturalmente e já passamos por vários. Quem sai na frente faz excelente negócio e
ganha valor quando a maioria se retrai. Para estes que se recolhem, a retomada é muito mais difícil ou, às vezes,
impossível.
Os valores em 2017, com a solução política que se aproxima, serão majorados em porcentagens bem atraentes e por
volta de duas ou três vezes superiores à inflação.
O tempo não é somente de verificar, mas de agir. Ter a informação e não agir é o mesmo que "rasgar oportunidade".
Tempo para reflexão seguido, necessariamente, de ação. O amanhã começa hoje.
Esperar sair da crise para investir é o pensamento de muitos. Se quiser ter um resultado diferente, você precisa agir
diferente também. Veja que não estamos falando em loucuras ou aventuras, tais não fazem parte da nossa trajetória e
de nossas constantes atitudes, mas trata-se de saber aproveitar as oportunidades.
Antes de viajarmos para algum lugar, por exemplo, o que fazemos antes de arrumar as malas? Verificamos o clima de
hoje e as tendências dos próximos dias. Trabalhar só com o agora revela uma visão distorcida dos próximos
momentos.
Vamos olhar para frente e agir da mesma forma? É como fazemos!

Lamberto Palombini Neto, M. Sc
Presidente do Grupo Proeng S.A.
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Eventos
Entrega do Ed. Upper Hill
com entusiasmo que o Grupo Proeng S.A. entrega o empreendimento de número 70, na cidade de
Cachoeiro de Itapemirim. Localizado no bairro Gilberto Machado, o edi cio conta com quatro
apartamentos por andar e uma área de lazer com mais de 1500m². Possui ainda, uma vista do alto da
cidade. Os diretores do Grupo, Claudia Mara Rocha e Antônio Gonçalves, apresentaram o empreendimento aos
moradores e realizaram a assembléia de instalação do condomínio, elegendo o síndico e os conselheiros. A
Proeng se orgulha em entregar o primeiro empreendimento na região sul do Espírito Santo e, em breve, novos
empreendimentos serão lançados. Conﬁra abaixo, algumas fotos do evento.

É
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Qualidade
Grupo Proeng S.A. recebe auditores
para manutenção da ISO 9001

O

Grupo Proeng S.A. recebeu, na
úl ma semana de março, a visita dos
auditores para manutenção da
cer ﬁcação do Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ).
É com sa sfação que informamos a nossa
aprovação com zero "Não Conformidades"
nesta auditoria de manutenção e, desta
forma, fomos recomendados pelo Orgão a
manter a cer ﬁcação da empresa nas normas
ISO 9001:2008 e SiAC:2012 no PBQP-H nível A.

serviços que atendem às necessidades e
expecta vas de seus clientes e estão em
conformidade com as leis e regulamentos
aplicáveis. O SiAC, por sua vez, parte do
Programa Brasileiro de Produ vidade e
Qualidade no Habitat, estabelece requisitos
especíﬁcos ao setor da construção civil como,
por exemplo, o atendimento às Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Normas Técnicas para execução das obras. O
SGQ do Grupo passa por auditorias internas e
externas semestralmente, realizadas por
empresa independente ﬁliada ao INMETRO.
Este resultado evidencia o comprome mento
do Grupo Proeng S.A. com a qualidade em
seus processos e a preocupação com a
sa sfação dos clientes. Porém, temos mais
um desaﬁo pela frente. Iniciaremos neste ano
a migração para a nova ISO 9001 versão 2015,
que exigirá envolvimento de todas as áreas e
uma reestruturação do SGQ , trazendo
melhorias aos produtos e buscando cada vez
mais a sa sfação dos clientes.

Auditor e equipe do Grupo Proeng S.A na obra do empreendimento Celebra on
Home & Stores, em Vila Velha.

O obje vo da ISO 9001 é fornecer um
conjunto de requisitos que, implementados,
darão mais conﬁança de que a empresa é
capaz de fornecer regularmente produtos e

Parabéns a todos os
colaboradores envolvidos!

Certiﬁcado

Nível

A

EXECUÇÃO DE OBRAS
DE EDIFICAÇÕES

Envie sua sugestão de melhoria da Qualidade para o e-mail
contato@grupoproeng.com.br ou por meio do site www.grupoproeng.com.br
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Novidade

Novos

empreendimentos

em Vila Velha

O

município de Vila Velha é destaque na crescente demanda de empreendimentos
residenciais e comerciais, sendo o bairro Itaparica o local em que se concentra boa
parte destes imóveis. Segundo o Censo Imobiliário divulgado pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Vila Velha
permanece sendo o maior canteiro de obras do Estado. São 11.536 unidades em construção.
Perto de completar 27 anos de atuação no mercado imobiliário, o Grupo Proeng S.A. a ngiu o
número 71 de obras concluídas e entregues no mais alto padrão de qualidade. O município
canela verde já recebeu alguns empreendimentos do Grupo e, em breve, novos imóveis serão
lançados.
O presidente do Grupo Proeng, Lamberto Palombini, aﬁrmou que, mesmo diante do
momento do país, o Grupo tem ó mas no cias: "A firmeza e coerência de algumas
instituições estão garantindo uma saída da crise política. Pensando assim, também saímos na
frente. Alguns se retraem e o Grupo Proeng mostra uma performance invejável. Entregamos
inúmeros prédios e outras boas notícias vem a seguir: fechamos a compra de mais três
terrenos em Vila Velha. Todos já estão fechados!"
Os estudos para os quatro empreendimentos, todos imóveis residenciais e no bairro de
Itaparica, já estão sendo feitos e a es ma va é que os novos edi cios sejam lançados em 2017.
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Eventos
Clientes recebem o Ed. Itaparica Exclusive

O

ITAPARICA EXCLUSIVE

município de Vila Velha é presenteado com mais um empreendimento do Grupo Proeng: Itaparica
Exclusive. A uma quadra do mar, o edi cio conta com lazer completo na cobertura com piscina, deck
molhado, churrasqueira, sauna, espaço das mães, salão de festas, espaço gourmet e brinquedoteca. O
empreendimento, de número 71, foi entregue no dia 22 de março pelo diretor Geral do Grupo, Antônio Gonçalves,
que apresentou todas as etapas de construção do edi cio, destacando os seus diferenciais, e pela Diretora
Administra va Financeira, Cláudia Mara Rocha, que revelou as facilidades da administração do condomínio e
elegeu o síndico e subsíndico. Ao ﬁnal, os permutantes do terreno receberam uma singela homenagem pela
parceria. Conﬁra alguns momentos do evento!

6

Capa
Anna Carolina Palombini:

a nova geração do Grupo Proeng S.A.

A

Engenheira Civil do Grupo Proeng S.A., Anna
Carolina B. Palombini, conta um pouco do início
de sua trajetória proﬁssional no Grupo e fala de
onde veio a sua maior inspiração para seguir na carreira e
inves r nesse sonho que passa de geração para geração.
Conheça um pouco mais sobre sua formação, obje vos e
trabalhos que já ﬁcaram sob sua tutela.
Como foi feita sua formação? Tive minha formação de 1º
e 2º grau no Centro Educacional Leonardo da Vinci. Lá
ve a oportunidade de fazer High School e, portanto,
também ob ve meu 2º grau pela Texas Tech University.
Em 2015, me graduei em Engenharia Civil pela Faculdade
Mul vix-Vitória e, atualmente, trabalho como
engenheira civil.
Nome completo: Anna Carolina Biagini
Palombini

No meu primeiro ano, ve a oportunidade de atuar com
levantamento e orçamento de materiais e serviços de
empreendimentos lançados em Anápolis (GO). Foi o ano
em que ve os meus primeiros contatos com um canteiro
de obra.
Já no segundo ano, estagiava diretamente em campo nas
obras de Itapõa (Vila Velha). Trabalhava com os
empreiteiros, par cipava das concretagens, ministrava
treinamentos e ajudava na coordenação junto ao
engenheiro responsável. Também fazia vistorias com os
clientes e, por um tempo, auxiliei o setor de
manutenções.
No úl mo ano con nuei atuando em obras. Passei a fazer
medições e a desempenhar outras funções de mais
responsabilidade. Também par cipei de diversas
reuniões envolvendo questões da Qualidade, inclusive
sendo cer ﬁcada como auditora interna.

Sua idade: 23 anos
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Como e quando começou sua
t ra j e t ó r i a p ro ﬁ s s i o n a l n a
Proeng? Iniciei minha trajetória
na Proeng como estagiária. Entrei
para o Grupo no ano de 2013
permanecendo nesta posição até o
ﬁnal de 2015, quando me graduei
em Engenharia Civil.

Quais foram suas principais inspirações para seguir essa
carreira? Sempre ve ap dão na área de Exatas. Mas
confesso que minha maior admiração pela Engenharia
veio de meu pai, que também é Engenheiro Civil. Desde
criança lembro-me bem do seu sorriso ao chegar em casa
após um longo dia de trabalho. Para os olhos de uma
menina que ainda estava começando a vida, aquilo
parecia fascinante. Era ní da a sa sfação e a paixão dele
pelo que fazia. Logo, me parecia algo bom a seguir.

Por quais cargos já
passou até chegar
no que ocupa
hoje? Nos meus
três anos de
estágio pude
acompanhar
a l g u n s
setores da
empresa.

Mesmo sem saber muito o que tudo aquilo signiﬁcava,
ingressei no mundo da Engenharia. Iniciei brincando com
calculadoras e rabiscando alguns papéis. Depois, usando
seu capacete e bo na, passei a brincar com a trena e a
gostar de medir as coisas. Lógico que não faltava a
presença dele para dar aquele empurrãozinho. Já na
adolescência, diferente de muitos estudantes, não
precisei fazer testes vocacionais para saber o que queria
para o meu futuro, pois, quando menos esperava, já
possuía um sen mento especial pela Engenharia. E hoje,
já no ramo, tenho certeza que ﬁz a decisão certa!
Quais são seus obje vos em um futuro próximo?
Pretendo não parar de estudar. Sempre aprendi com
meus pais que o conhecimento é a ferramenta mais

p o d e ro s a p a ra o n o s s o
crescimento pessoal e
proﬁssional. Este é um valor
que, quando conquistado
com dedicação e tempo,
diferente de muitos outros,
ninguém pode rar de você!
Não tenho palavras para
agradecer por tudo o que eles
m e p ro p o r c i o n a ra m n o
âmbito educacional. Mas
tendo este privilégio, vejo
agora, como minha
obrigação, usar esta oportunidade para abrir novas
portas e crescer proﬁssionalmente. Agora é a minha vez!
Em um mercado cada vez mais compe vo, é
fundamental a busca por novas qualiﬁcações e
especializações que nos transformem em proﬁssionais
diferenciados. Por isso, estou na busca de um MBA na
minha área de atuação aqui no Brasil e/ou nos EUA.
Ainda tenho muitos sonhos e, como diz a famosa frase do
Henﬁl, “enquanto acreditamos em nossos sonhos, nada
será por acaso”.
Além do Address Praia do Canto, já tem algum outro
projeto sob sua tutela? Se sim, quais? Como estagiária
pude par cipar da execução dos empreendimentos
Itapõa Evidence e Itapoã Premium. Assim como o
Itaparica Privilege, localizados em Vila Velha. Hoje atuo
como engenheira no empreendimento Address, na Praia
do Canto, e no Celebra on Home & Stores, em Itaparica.

inspirado nos studios de outros países, ó ma opção, seja
para morar ou inves r.
A pra cidade 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. A localização do Address Praia do
Canto é outro fator que merece atenção, principalmente
por ocupar a úl ma esquina na Avenida Rio Branco.
Situado no coração do bairro mais nobre da capital, o
futuro morador terá ao seu entorno, serviços como
p a d a r i a s , a c a d e m i a s , b a n c o s , r e s t a u ra n t e s ,
entretenimento noturno e muito mais.
Ao todo, o empreendimento terá 40 apartamentos de
um e dois quartos, sendo 36 unidades po e outras
quatro coberturas. 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. O empreendimento conta
também com estrutura de alta tecnologia, destaque para
fechadura biométrica, como uma maneira de
ofe
recer o máximo de pra cidade e segurança
para o morador. O Address Praia do Canto
também terá previsão de ecopoint,
ponto para carregar carros elétricos.

www.addresspraiadocanto.com.br
Vendas: (27) 3227-7503

O que pode falar sobre o Address Praia do Canto? Este
empreendimento residencial foi muito bem pensado e
projetado. Aﬁnal, não podemos ignorar o atual
momento polí co-econômico em que o Brasil está
passando. Posso dizer que este é um empreendimento
que foi proposto no tempo e local certo!

Address Praia do Canto
Conheça um pouco mais do edi cio Address Praia do
Canto, obra de responsabilidade da Engenheira Anna
Carolina, e que tem dado muito orgulho ao Grupo.
Localizado em um dos bairros mais procurados por
jovens e empresários, o residencial Address Praia do
Canto chega ao local oferecendo um jeito moderno de
viver. O edi cio se destaca pelo perﬁl arrojado e
Esquina da Rua Chapot Presvot com a Av. Rio Branco, Praia do Canto.
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Shoppings Proeng
Shopping Jardins promove
ação solidária na Páscoa

Megaliquidação reúne food trucks
e food bikes no Proeng Hall

As crianças atendidas
pela Associação
Capixaba Contra o
Câncer Infan l - ACACCI
e pelo Centro de
Acolhimento e
Orientação às Crianças e
Adolescentes - Caoca,
par ciparam de uma sessão especial do ﬁlme Kung
Fu Panda 3, no Cine Jardins. Após assis rem o ﬁlme,
cada uma ganhou um ovo de Páscoa da Cacau Show,
doados pela loja localizada no mall do Shopping.

Exposição "Volta ao mundo em 777 dias"

O Proeng Hall promoveu uma megaliquidação no
mês de março. Para o evento, convidou alguns food
trucks e food bikes com deliciosas comidas e doces.
O público adorou a inicia va!

Dia Internacional da Mulher

Entre os dias 28 de março e 16 de abril, o Shopping
Jardins recebeu a exposição “Volta ao Mundo em
7 7 7 d i a s ”, d o f o t ó g r a f o
Konstan n Zhuravlev, blogueiro
russo que desapareceu em 2013
na Síria. O fotógrafo visitou um
total de 37 países, passando pela
Europa, Oriente Médio, África,
América La na e Ásia.

No mês da Mulher, o
Shopping Jardins
promoveu diversas
a vidades para elas.
Teve show especial
com o Grupo Musical
Eduardo Santa Clara,
"Talk Show: #Papo De
Mulher" com especialistas em comportamento
humano, espaço de artesanato, artes e decoração,
exposição "Essência Par cular", aulas de Fit Dancer e
apresentação do Coral Sintonia.

Plantão de Corretores
Congo capixaba no Jardins
No início de abril, a escritora Márcia
Zanandrea lançou o livro infan l "O
Congo Capixaba: Cultura Popular
do Espírito Santo" na livraria Logos.
A obra narra a trajetória dos negros
no Estado, evidenciando seus
legados culturais, com heranças
que sobrevivem há várias gerações.
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Até o ﬁnal deste
semestre, imobiliárias
parceiras do Grupo
Proeng estarão de
plantão nos espaços
montados no
Shopping Jardins e no
Shopping Proeng Hall. Os corretores estão a
disposição para apresentar os empreendimentos do
Grupo e fechar negócio. Faça-nos uma visita e
converse com um de nossos corretores.

Fique por dentro

Acompanhe seu
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Com o assentamento cerâmico do lazer concluído, entramos na fase final de pintura e
instalação dos guarda-corpos e dos vidros;
A pintura dos apartamentos encontra-se com a 2ª demão concluída até o 5º pavimento;
O selador da fachada já foi 100% concluído e em abril finalizamos toda a textura;
Já demos início ao check-list dos apartamentos para, posteriormente, agendar vistoria
final com os clientes;
Os vidros das lojas já foram instalados e concentramos os serviços agora na calçada e
acabamento final da portaria.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Iniciados os serviços de acabamento cerâmico e pintura do lazer;
Com todo rebaixamento de gesso da obra concluído, concentramos os
esforços na pintura final dos apartamentos;
A textura final da fachada será concluída ainda no mês de abril;
Com a subestação finalizada, estamos aguardando agora a vistoria final
da EDP para ligação definitiva da energia do prédio;
Estão em andamento os serviços de execução das caixas e calçadas no
térreo, bem como os acabamentos das lojas e portaria.

No mês de abril, concluiremos todo o revestimento cerâmico do piso e paredes dos
apartamentos e hall dos elevadores;
O assentamento dos peitoris das varandas e das janelas encontra-se 90% concluído,
com isso, as instalações das esquadrias de alumínio e vidro serão iniciadas de
imediato;
As alvenarias das lojas e portaria estão em andamento e a 1ª demão de pintura
encontra-se no 4º tipo em ritmo acelerado;
As instalações das portas de madeira serão iniciadas em maio.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Concluídas as instalações de todas as esquadrias das fachadas;
Iniciamos a montagem dos dois elevadores, com conclusão prevista
para o final do mês de abril;
O sistema de combate a incêndio encontra-se em fase final de testes.
As portas internas seguem em ritmo acelerado no 4º pavimento,
bem como o emassamento e selador das salas no 12º pavimento;
As alvenarias das lojas e da portaria já foram concluídas, entrando
agora na fase de acabamento.

Estamos em fase final de limpeza dos apartamentos e das áreas comuns;
As vistorias dos clientes nos apartamentos já se encontra com mais de 50% concluídas;
As vistorias para obtenção do habite-se sanitário, habite-se do corpo de bombeiros e da
prefeitura já estão todos agendados para o mês de abril.

www.grupoproeng.com.br

empreendimento!
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Concluídas as instalações dos vidros da torre sul;
Iniciamos o assentamento das portas de madeira e rodapés, que já se
encontram no 5º pavimento da torre sul;
A 2ª demão de pintura da torre sul encontra-se no 1º tipo;
Na torre norte, a instalação das esquadrias de alumínio e dos vidros está
80% concluído e a 1º demão de pintura encontra-se no 5º tipo;
Em abril será concluída a impermeabilização da piscina e área de lazer;
A aplicação do selador das fachadas das duas torres já foi iniciada, assim
como, a execução das juntas de dilatação para receber a textura final.

Em abril será concretada a laje do 9º pavimento tipo;
A cortina de contenção do subsolo encontra-se 55% concluída;
A alvenaria externa em bloco segue em ritmo acelerado no 4º pavimento tipo;
Iniciamos o reboco externo nas paredes das garagens.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

CARIACICA - ES

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Com a alvenaria externa totalmente concluída, concentramos os esforços no
reboco interno;
O contrapiso e as prumadas seguem no 7º tipo;
As paredes internas em gesso acartonado (Dry Wall) encontram-se no 5º tipo;
Foram iniciados os serviços nos ramais de água quente e fria do hotel, bem
como as tubulações e caixinhas elétricas;
Em maio, iniciaremos o reboco externo.

Em abril executaremos a concretagem da laje do 7º tipo;
Seguimos com a alvenaria externa dos pavimentos tipo e iniciamos,
também, a alvenaria externa das garagens;
A compra dos elevadores da obra encontra-se em fase final de contratação.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Finalizadas toda a contenção e estacas das fundações;
Iniciamos as escavações para execução dos blocos das fundações;
Em abril será instalado o sistema de rebaixamento para o início
das formas, armação e concretagem dos blocos de fundação.

www.grupoproeng.com.br
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Parceiros

2

Valorize seu imóvel
www.gessoocial.com.br
(27) 3218-2578 - comercial@gessoocial.com.br

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

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

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

