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Editorial
O CAMINHO
Todos os cenários e indicadores apontam, nos próximos tempos, para um processo
de saída da crise. Senão, vejamos:
Sobre o prisma político, temos a saída do Eduardo Cunha e a entrada do Maia. Não se trata de
substituições de nomes, mas de linhas, de valores, de comportamento e, acima de tudo, de
melhoria do ambiente político. O afastamento da Dilma nos parece também selado. E com isto,
finaliza uma imensa linha e caminho de desgovernança e de favorecimentos.
No prisma econômico, os dois maiores sinalizadores de tendências (diferente de notícias do
dia) também se expressam: bolsa em alta e dólar em queda. Claro que inflação, desemprego,
atividade econômica e outros também dão a cor ao trajeto econômico. Porém, estes são mais
lentos e são carregados de passado recente. Demoram um pouco mais a sinalizar.
Portanto, tenho convicção em afirmar que o preço dos imóveis vão alçar, em breve, outros
patamares. A crise também trouxe desequilíbrio na produção deste ótimo ativo, causando a
falta de imóveis em determinadas regiões e, como tal, a elevação de preço.
Se está pensando em investir ou fazer um upgrade para a sua moradia, este é o correto
momento. Claro que lidera fazê-lo amanhã, mas pagará valores superiores aos praticados na
atualidade. Leitura clara do cenário.
Esta visão de cenário não é local. Basta ler o que ocorreu nos EUA, em Portugal, na Irlanda e
assistirá o mesmo comportamento. Ter a informação e não agir é trazer para si - e muitas das
vezes para toda família - um desnecessário comportamento de omissão.
Novos tempos se aproximam. E você? Percebe, age ou vai ficar com a crise dentro de você
mesmo quando ela se for?

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

Proeng par cipa do 12º
Feirão Caixa em Anápolis

A

Vista aérea do Parque Ambiental Ipiranga, localizado no bairro Jundiaí.

cidade de Anápolis, interior do estado de Goiás, recebeu nos dias 16, 17 e 18 de junho a
12ª edição do Feirão Caixa da Casa Própria. O evento, realizado no piso superior do
Terminal Rodoviário, aconteceu simultâneo ao 7º Expo Casa & Móveis, reunindo
construtoras, imobiliárias e correspondentes da Caixa, que ofertaram mais de 2000 imóveis,
entre novos e usados.
A Proeng esteve presente expondo os dois empreendimentos em construção na cidade: London
Eye e London Hotel e Oﬃces.
De acordo com a organização, o evento reuniu as principais empresas do setor, além das
imobiliárias parceiras do Grupo. Apesar de não terem divulgado números oﬁciais, temos certeza
que obteve resultados posi vos.
Consideramos de grande importância a par cipação do Grupo Proeng S.A nos eventos junto à
comunidade e também ao público ins tucional, expondo sempre a nossa marca e estando
atuante frente à sociedade. São nessas ações que mul plicamos a solidez dos 27 anos de
atuação no mercado capixaba e, agora, no mercado imobiliário de Goiás.
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O

município canela-verde recebe, nos
próximos meses, mais um
lançamento do Grupo Proeng S.A. Na
Praia de Itaparica e a uma quadra do mar, o
Edi cio Lawton City será o 14º
empreendimento do Grupo na cidade, que se
destaca pela crescente demanda imobiliária.

dos índios Kiowa, Comanche e Apaches,
Lawton foi fundada no dia seis de agosto de
1901 e nomeada em homenagem ao general
Henry W. Lawton, um superintendente da
reserva militar Fort Sill.

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.
Prédio da Prefeitura de Lawton

O novo empreendimento, com previsão de
lançamento para o mês de setembro, vai
contar com 10 pavimentos de uso priva vo.
Serão oito unidades de 2 e 3 quartos com suite
por andar e mais 2 coberturas. A área de lazer
s e rá c o m p o sta p e l o s a l ã o d e fe sta ,
churrasqueira, piscina com deck molhado,
ﬁtness center, espaço e varanda gourmet,
brinquedoteca, praça das mães e playgroud.

A reserva de Fort Sill está localizada ao norte
de Lawton e continua sendo a única instalação
militar ativa de todos os fortes construídos
durante as guerras indígenas. É designado
como um marco histórico nacional e serve
como casa do United States Army Field
Artillery. Ao longo dos anos, Lawton e Fort Sill
trabalharam em conjunto para tornar-se as
melhores comunidades militares do país.

O edi cio segue as caracterís ca da cidade de
Lawton, localizada no Estado norteamericano de Oklahoma, no Condado de
Comanche. Construído sobre an gas terras

O Ed. Lawton City será mais um
empreendimento de sucesso do Grupo
Proeng S.A. Afinal, são 27 anos e mais de 70
obras entregues rigorosamente no prazo.

Eventos
Entrega

Clientes recebem o Ed. Itaparica Ocean Front

O

Grupo Proeng S.A, mais uma vez, cumpre o prazo e entrega o
Ed. Itaparica Ocean Front. No evento, realizado no dia 14 de
junho, o Diretor Geral, Antônio Gonçalves, apresentou o
edi cio para os moradores, destacando todo o detalhamento do
empreendimento. Em outro momento, a Diretora Administra va,
Cláudia Rocha, apresentou as condições para uma boa administração condominial e elegeu o síndico,
subsíndico e três conselheiros. Com esta entrega, já são 72 empreendimentos entregues no prazo,
conﬁrmando os 27 anos de solidez. A próxima entrega, prevista para o mês de julho, será o Ed. Itaparica
Sublime, concre zando o compromisso de 8 obras entregues em 8 meses.
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Capa

Ed. Antônio Gonçalves:
16º empreendimento em Jardim Camburi

O

Grupo Proeng S.A. escolheu o
bairro Jardim Camburi, em Vitória,
para lançar mais um
empreendimento. O lançamento já é
sucesso de vendas, com 60% de negócios
concre zados. Conﬁrma, ainda mais, a
solidez do Grupo.
O novo endereço residencial, na avenida
Isaac Lopes Rubim, ocupará uma área de

1.080 m², próxima dos principais serviços de
conveniência do bairro, como shopping,
bares, restaurantes, escolas, farmácias,
fa c u l d a d e s , p a d a r i a s , e nt re o u t ro s
estabelecimentos comerciais.
O co n d o m í n i o c h e ga p a ra o fe re c e r
apartamentos de três quartos com suíte e
lazer completo na cobertura. As unidades
terão áreas priva vas entre 75,93m² e
81,71m², 2
vagas de
ga ra g e m e
com opção
de varanda
gourmet.
7

Perspec va da área de lazer na cobertura
Piscina e deck molhado.

O empreendimento é composto por 42
unidades, sendo 38 de três quartos com
suíte e quatro coberturas. Já o lazer ﬁcará
por conta dos espaços des nados para
eventos e entretenimento como: piscina,
deck molhado, churrasqueira, salão
de festas, espaço gourmet,
brinquedoteca, espaço das
mães e solarium.

Além dos espaços
d e l a ze r n o
condomínio, os
condôminos
contarão com lazer
no entorno como
praças, quadras, shoppings, cinema e
ciclovia, que corta a Av. Norte Sul até a Praia
de Camburi. O espaço
des nado para o
compar lhamento de
bikes estará
disponivel para os
moradores (foto).
Perspectiva do Bike Sharing (compartilhamento de bikes
entre os condôminos).

Homenagem
O novo lançamento da Proeng, em Jardim
Camburi, leva o nome do Diretor Geral do
Grupo, Antônio Gonçalves, homenagem que
o presidente da empresa, Lamberto
Palombini Neto, prestou ao engenheiro.
Antônio faz parte do Grupo Proeng há 25
anos e trilhou uma trajetória de sucesso
dentro da construtora. Tendo começado
como estagiário aos 21 anos, o engenheiro
coordenou obras antes mesmo de se formar
e passou por todas as etapas até alcançar o
cargo de Diretor Geral. Atuou, assim, em
diversas áreas da empresa e em 65 das 70
obras já realizadas.
A relação do diretor com a Proeng é de
estreita cumplicidade, como
ele mesmo já aﬁrmou em
entrevistas anteriores.
Antônio conta que a
construtora fez parte de
todos os momentos de sua
vida. “Minha história de
vida está entrelaçada
ao grupo Proeng”,
destaca. Para ele, a
humildade e a
hones dade são
dois pontos de
extrema relevância
na busca do
crescimento
proﬁssional e
pessoal.

Esquina da Rua Chapot Presvot com a Av. Rio Branco, Praia do Canto.
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Shoppings Proeng

Campanha dos Pais
Na Campanha dos Pais
deste ano os shoppings
do Grupo Proeng irão
proporcionar estadias
em pousadas nas praias
de Guarapari e Itaúnas.
Nas compras realizadas
nas lojas do Shopping
Jardins os clientes concorrem a um ﬁnal de semana
na Pousada das Araras, em Itaúnas. Já para os
clientes que compram no Proeng Hall, a estadia será
na Pousada Serra Grande, em Guarapari.

Primavera das Noivas no Shopping Jardins
Acontecerá pela primeira vez no Shopping Jardins o
Primavera das Noivas, no dia 12 de setembro. O
evento tem a coordenação da cerimonialista Rita
Mendanha e terá a par cipação de vários
fornecedores do mercado de festas e eventos.
Aguardem!

Shopping Proeng Hall terá Liquidação e
Encontro de Foodtrucks
Nos dias 11, 12 e 13 de agosto será realizado a
megaliquidação Outono/Inverno do Shopping
Proeng Hall. Agregado ao evento acontecerá
novamente o Encontro de Foodtrucks, a par r das
15h, com presença dos trucks Sandurritos,
Carolinas, Pankekone, Mochica, Rango do Portuga e
as bikes Balacobaco e Doçuras da Vovó.

Shopping Jardins completa 10 anos
com Megaliquidação e Arraiá
Para comemorar o décimo
aniversário, celebrado no
mês de julho, o Shopping
Jardins organizou uma série
de ações. Uma delas foi a
megaliquidação, no qual
todas as lojas ofereceram
desconto de até 60%. Para
cantar os parabéns, um
grande arraiá com direito a barraquinhas de
comidas picas, concurso de quadrilhas, quermesse
e show com o Trio Mafuá foi realizado na área
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externa do Shopping. O lucro das vendas das
barraquinhas de pescaria e dos leilões da quermesse
foram doados para a Casa de Acolhimento e
Orientação à Crianças e Adolescentes, CAOCA,
sediada em Goiabeiras.
Ê! Trem bão.

Liquida Proeng no Jardins
Nos dias 7, 8 e 9 de julho, o Grupo Proeng
promoveu o Liquida Proeng na área externa
do Shopping Jardins e nos estandes de
vendas. Com descontos diferenciados
nos empreendimentos localizados no
município de Vila Velha, a liquidação,
pra fechar negócio, ofereceu
apartamentos de 1, 2 e 3 quartos, além de
salas comerciais, com preços imperdíveis.

A 10ª edição do Encontros no Jardins reúne
várias atrações culturais capixabas
O Projeto “Encontros no Jardins”, realizado no
Shopping Jardins, idealizado e promovido pelos
ar stas Alex Krüger e Betho Penedo, chega à sua 10²
edição, com muita produção ar s ca do Espírito
Santo. Principalmente as suas belezas naturais, seu
povo, suas histórias, seus poetas e ar stas em geral.

Shopping Jardins recebe
Exposição de Bonsai
A arte milenar japonesa de cul var árvores em vasos
virou exposição e encantou o público no mês de
junho. O ar sta plás co e empresário Massayuki
Kawada, descendente de japoneses, paulista e
radicado em Vitória, inicializou sua técnica do cul vo
de bonsais, em 1970, no Japão e deu con nuidade ao
estudo e prá ca no Brasil.

Promoção Dia das Mães
No mês de maio o Shopping
Jardins promoveu uma
promoção bem especial para
o dia das mães. Sorteou uma
linda bike es lo retrô. A
cliente Caroline foi a
ganhadora e saiu pedalando sua nova bike.

Fique por dentro

Acompanhe seu empreendimento!
Com a torre totalmente concluída, concentramos os esforços na fase de
acabamento da portaria; Já foi concedido o Habite-se Hidrossanitário por parte
da Prefeitura. Estamos, agora, em fase de vistoria do Corpo de Bombeiros e
vistoria ﬁnal da Prefeitura; No mês de julho iniciamos as vistorias das unidades
com os clientes. Concluído as vistorias, agendaremos a entrega da obra.
No mês de julho concluímos a 2ª demão da pintura dos apartamentos, bem como a limpeza ﬁnal.
Com isso, serão iniciadas as vistorias dos clientes em suas respec vas unidades; O Habite-se
Hidrossanitário já foi adquirido, faltando apenas a vistoria do Corpo de Bombeiros e a vistoria ﬁnal
da Prefeitura; No mês de agosto, iniciaremos as vistorias das unidades com os clientes. Concluído as
vistorias, agendaremos a entrega da obra.

Concluída toda 1ª demão de pintura dos apartamentos; A instalação das esquadrias de
alumínio e do vidro (janelas e portas), encontra-se no 10º po em ritmo acelerado; No mês de
agosto será concluído todo serviço de textura da fachada e instalação dos guarda corpo com
vidro nas varandas; No térreo, estamos focados na conclusão da portaria e das lojas; Os
elevadores já estão em fase ﬁnal de montagem; O lazer está em fase ﬁnal de acabamento.
Concluída as instalações das portas de madeira, das louças e dos metais; A 2ª demão de
pintura dos apartamentos encontra-se no 6º po da torre sul e a limpeza ﬁnal está no 4º
po; Na torre norte seguimos em ritmo acelerado com o assentamento das portas e
rodapés no 6º po; a 2ª demão de pintura segue no 3º po e a limpeza no 1º; Com as
instalações das esquadrias de alumínio, dos vidros e a textura externa da fachada
concluídas, os esforços se concentram na conclusão da portaria, do lazer e da calçada no
térreo. No mês de julho, iniciamos as vistorias das unidades com cada cliente.
A estrutura segue em ritmo acelerado. No mês de julho concretamos o 15º pavimento po; A
cor na do subsolo encontra-se 90% concluída; Iniciamos os serviços de exclusão das caixas e da
pavimentação do subsolo; A alvenaria externa em bloco segue no 8º pavimento po; As
prumadas e fechamento de esgoto encontram-se no 3º po; As paredes internas em gesso
encartonado (Dry Wall) já se encontram no 7º po.
CARIACICA - ES

Com
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pré-fabricada
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as instalações
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agosto. em agosto.
Em agosto executaremos a concretagem da laje do 11º po; A alvenaria externa encontra-se
no 7º po em ritmo acelerado; Em julho adquirimos todos os elevadores da obra; A cisterna
encontra-se em andamento no térreo com 50% dos serviços concluídos; A instalação das
vigas metálicas do elevador panorâmico encontra-se no 5º po.

Em julho concluímos a concretagem de todos os blocos de fundação,
concentrando os esforços na montagem das formas e armação da laje do
pavimento térreo; A concretagem da laje do pavimento térreo será em agosto.
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Eventos

Fes val Varilux

reúne lançamentos

no Cine Jardins

Destaque: cena do longa Chocolate.

O

Fes val Varilux de Cinema
Francês, realizado de 8 a 22
de junho, em todo o Brasil,
reuniu ﬁlmes premiados em Cannes,
protagonizado por vencedor de Oscar
e produção com os atores mais
admirados da França. Ao todo, a
programação contou com 15 ﬁlmes inéditos e
um grande clássico do cinema francês.
O premiado ator francês, Omar Sy, que ﬁcou
conhecido e admirado mundialmente por sua
atuação em “Intocáveis”, foi visto agora em
“Chocolate”, interpretando o primeiro ar sta
circense negro na França da Belle Époque, no
ﬁlme de Roschdy Zem. O fes val exibiu
também o ﬁlme, seleção oﬁcial do Fes val de
Cannes 2015, “Meu Rei”, de Maïwenn, drama
com as estrelas Vincent Cassel e Emmanuelle
Bercot, premiada com a Palma de Ouro de
melhor atriz. E o ator vencedor do Oscar, Jean
Dujardin, volta às telonas em “Um Amor à
Altura”, comédia român ca de Laurent Tirard.

Pelo quarto ano, o Cine Jardins,
localizado no Shopping Jardins,
par cipou e foi escolhido para sediar
o Fes val em Vitória, sendo
considerado o cinema de referência
para ﬁlmes conceituais.
Durante as exibições, o Cine Jardins recebeu
cerca de 3 mil espectadores. De acordo com o
Gerente, Talmon Junior, o Fes val foi mais
uma vez um sucesso: "Nas duas semanas de
Fes val, vemos uma ó ma frequência de
público. Os longas "Chocolate", "Agnus Dei",
"Os Cowboys", "Meu Rei" e "Marguerite"
foram considerados os melhores pelo público
e "Chocolate" teve a maior bilheteria. O ﬁlme
"Um Homem, Uma Mulher", que teve sessão
especial por completar 50 anos, foi
extremamente concorrido e abrimos duas
sessões extras, pós fes val, para atender
quem ainda não nha visto."
Mathilde Beaulieu: destaque no ﬁlme Agnus Dei.

O Fes val Varilux retornou ao Estado após um
ano ausente e trouxe novidades. Diferente
das úl mas edições, a deste ano ganhou uma
semana a mais de exibição.
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Parceiros

2

Vidraçaria
Cobilândia
Fechamento de varandas,
box de alumínio e esquadrias em geral

(27) 99733-0509
vidracariacobilandia@hotmail.com
Av. João Francisco Gonçalves, Nº 325
Cobilândia - Vila Velha/ES
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