Informativo
Ano XVII - Edição nº 109 - Janeiro/Fevereiro/Março

Acesso Mobile

MATERIAL PUBLICITÁRIO

O primeiro e o único
hotel de Cariacica
> 07 e 08

CARIACICA - ES

Entrega!
Clientes recebem o Edifício
Celebration e o Residencial
Hugo Amorim > 09 e 10

Novidade!

Fique por dentro!

Shopping Jardins ganha
Inova Clinic > 03, 04 e 05

Acompanhe seu
empreendimento > 12

Editorial

Fôlego renovado!

E

nfim, chegamos em 2017. Novo ano, novos planos, futuros certos e fôlego renovado e pronto para resistir
às maratonas de metas traçadas em 2016. Renovamos a nossa esperança e desejamos que o momento do
país também se renove e corra junto com todos nós.

Se depender da gente, vamos suar a camisa e levar até vocês empreendimentos exclusivos. E como já é de
conhecimento, adquirimos, no ano passado, novos terrenos em Vila Velha e, em breve, vários lançamentos
sairão do papel e ganharão perspectivas de tirar o fôlego. Mas não é só o município canela verde que vai largar na
frente. Há projetos em Vitória, em Cachoeiro de Itapemirim e também na cidade de Anápolis, em Goiás.
Na primeira edição do ano, vamos destacar o empreendimento Meridional Hotel, Offices & Mall, em Cariacica.
Após avaliação e estudos do CoHotel Consultoria Hoteleira, o empreendimento foi considerado o primeiro e o
único hotel de categoria internacional do município. Está localizado no principal eixo de desenvolvimento da
cidade, onde já sé encontram Prefeitura, Fórum, Hospital, Faculdade e até um Estádio.
Além disso, vamos falar sobre uma mega inauguração no Shopping Jardins, em Jardim da Penha. A Inova Clinic,
clínica da renomada dermatologista Drª. Alessandra de Melo, está de "Casa Nova". O centro de estética fica no 4º
andar e reúne várias especialidades da área.
Por fim, publicamos algumas fotos dos eventos de entrega do Ed. Celebration Homes & Stores e do Residencial
Hugo Amorim, entregues no mês de dezembro, e você vai ficar por dentro do estágio de obra dos atuais
empreendimentos do Grupo. Já começamos 2017 a todo vapor.
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Palavra do Presidente
Toda virada de ano fazemos uma retrospectiva do ocorrido no ano anterior.
Aproveitamos para realinhar objetivos, metas e estratégias para o próximo
exercício. É extremamente normal reavaliar valores e eliminarmos planos ou
substituirmos a ordem de prioridades para as nossas vidas.
Nos EUA isso se chama New Resolutions, que em linhas diretas quer dizer "o que pretendo para
a minha vida ao longo de 2017? O que farei para ter uma vida melhor?"
Normal, também, encontrar setas apontadas para o lado profissional, espiritual, familiar, da
saúde e para a vertente do trabalho, o lado patrimonial. Certamente não sou a pessoa mais
habilitada para falar sobre os quatro primeiros itens, mas talvez tenha algo a falar que
acrescente no seu lado patrimonial.
Na virada do ano acontece mais um fenômeno. Ficaremos um ano mais velho e, em breve, uma
possível independência financeira. O governo, incansável em produzir notícias ruins, faz a sua
parte dificultado a aposentadoria. Retarda o beneficio para que a contribuição seja maior e por
mais tempo. Gasta muito e gasta mal.
Reforça, MAIS UMA VEZ, a perfeita ideia de ter no futuro uma fonte, diferente de você, que
melhore a renda para o seu orçamento familiar. Não podemos aceitar, já na velhice, a queda da
qualidade de vida. Ao contrário. Neste caso, falo do imóvel gerador de renda. Não se trata do
imóvel próprio onde você mora ou de seu apartamento na Praia (se for o caso). Não falo do
ativo que tira dinheiro do seu bolso, mas daquele que traz recurso para ele. O imóvel
trabalhando para você.
Mas e a crise econômica/política? Esta passa. Já acompanhei várias e em diferentes
continentes e continuamos aqui. Logo, o implemento de atitudes pro-ativas precisa
permanecer sob o regime de atuação. Se a crise demorar cinco anos, quando passar, você
estará cinco anos mais velho e pode ter perdido grandes oportunidades.
Este deve ser o foco! Este é o caminho! Snowball para Imóvel.
Quando escrevo estes artigos acabo recebendo muitos e-mails pedindo um detalhamento
sobre alguma parte. Fico alegre pois sei que toquei em pessoas.
New Resolution na sua vida pode ser o início de outra caminhada. Que seja! Ontem foi
passado! Olhe SEMPRE para frente. Sempre há tempo para mudanças. Mas estas começam
dentro de cada um de nós.

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

Novidade

Shopping Jardins ganha

Inova Clinic

Pensada para ser confortável e funcional, a
Inova Clinic, recém-inaugurada no Shopping
Jardins, em Jardim da Penha, possui
instalações amplas e confortáveis em uma
área de 470m². É um local de encontro com a
saúde, a beleza e a qualidade de vida.
Julio Costa

São diversos tratamentos para
rejuvenescimento, cicatrizes, flacidez, estrias,
gordura localizada e pequenas incisões
cirúrgicas (como correção de lóbulo de
orelha, remoção de lesões de pele para
biópsia, retirada de lipomas, cistos sebáceos e
câncer de pele). Além da dermatologista
Alessandra de Melo, a Inova Clinic também
co nta co m p ro f i s s i o n a i s q u e t rata m
obesidade, diabetes, prescrevem dieta e
promovem qualidade de vida e alimentação
saudável.
A Clínica

Seguindo uma tendência mundial de clínicas
médicas multidisciplinares, une em um só
espaço, Dermatologia Clínica e Cirúrgica,
Estética, Nutrição, Massoterapia e
Endocrinologia. Com aparelhos de última
geração, tecnologia de ponta e corpo clínico
qualificado, é comandada pela
dermatologista Alessandra de Melo, que alia
conhecimento, tecnologia e bom senso em
prol da beleza natural.
Julio Costa
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Julio Costa

A decoradora
Renata de Castro
Vianna é a
responsável pela
ambientação da
c l í n i c a e , p a ra
decoração, se
baseou na identidade visual desenvolvida
pela designer Nara Dall´Orto, que usou como
inspiração quatro elementos da natureza – ar,
fogo, terra e água. Sendo assim, as cores
neutras e os tons terra foram destacados
buscando elegância, sobriedade e unidade. A
madeira sintética e sustentável também foi
valorizada, assim como as fibras naturais e o
aço corten. A iluminação em LED e os
espelhos complementam a decoração.

Shopping Jardins
Instalada no 4º andar do Shopping Jardins, a
Inova Clinic ocupa uma área total de 470m².
São 22 salas que transmitem tranquilidade,
serenidade e segurança, em um ambiente
bonito e agradável.
Julio Costa

Dermatologia Avançada
Na Inova Clinic os pacientes contam com
técnicas modernas, eficientes e com alta
tecnologia. São lasers, ultrassons, aparelhos
de radiofrequência, sistemas de imagem e
procedimentos individualizados, prescritos
de acordo com as necessidades de cada
paciente, em programas de tratamento
p e rs o n a l i z a d o s , c o m a s s o c i a ç ã o d e
tecnologia, em busca de resultados efetivos.
Drª Alessandra de Melo

Syd Lucas

A dermatologista
Alessandra de Melo,
responsável técnica
pela Inova Clinic, é
sócia efetiva titular da
Sociedade Brasileira de
Dermatologia,
membro da Sociedade
Brasileira de Cirurgia
Dermatológica, da
Academia Americana
de Dermatologia, do
Grupo Brasileiro de Melanoma e da
Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e
Cirurgia.

A Drª Alessandra de Melo revela o porquê da
escolha do local: “O Shopping Jardins tem fácil
acesso, com estacionamento, segurança,
conforto e a facilidade de contar com outros
serviços bem próximos”, elogia.
Após um ano de negociações e obras de
execução do projeto arquitetônico, a Inova
Clinic foi inaugurada e chegou para agregar,
de forma muito especial, ao mix de negócios e
serviços do Shopping. "A clínica possui
clientes exigentes, com bons hábitos de
consumo de produtos, serviços e cultura e
que buscam por diferenciais e credibilidade
que só uma excelente profissional como
Alessandra Melo e sua clínica podem
proporcionar. Com certeza é uma parceria de
sucesso", destaca Adriana Abreu, Gerente do
Shopping Jardins.

Endereço Inova Clinic
Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 262,
Shopping Jardins, Jardim da Penha, 4º andar,
Salas 401 a 405, Vitória/ES - CEP 29060-120
Telefone: 27 3317-0506.
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Evento

Inauguração da Inova Clinic
no Shopping Jardins
Fotos: Monica Zorzanelli

Shoppings Proeng

Campanha de Natal
Shopping Proeng Hall

alimentação, crianças de oito a doze anos vão
aprender a preparar muitas coisas gostosas. Vagas
limitadas! Informações pelo telefone: (27) 3314–
5000.

Férias é no Jardins!

Os parabéns a Sarah Brandão Bozio, cliente da loja
Zona Abissal. A sortuda foi contemplada com uma
linda moto no sorteio da promoção de Natal do
Shopping Proeng Hall, que encerrou no dia 06 de
janeiro. Parabéns, Sarah!

Gastronomia e Cinema
O Cine Jardins recebe mais
uma edição do projeto
Gastronomia e Cinema. O
C h ef d e ga st ro n o m i a
Internacional, Luciano
Victal, promete
surpreender a todos com
um saboroso menu baseado no ﬁlme “Como um
Chef”. O encontro será no dia 11 de fevereiro,
sábado, às 12h. Vagas Limitadas! Informações sobre
valores pelo telefone 27 3314-5000 ou pelo e-mail:
marke ng@shoppingjardins.net.

Oﬁcinas de Gastronomia
Aproveitando o período de
férias da criançada, o
Shopping Jardins promove
mais u ma ed ição d as
oﬁcinas de gastronomia
“Arte na Cozinha” com o
Chef Luciano Victal. No
dias 19 e 26 de janeiro, às 16 horas, na praça de

O Shopping Jardins
promoveu muita diversão
para as crianças nas férias
d e ve rã o . D u ra nte o s
sábados de janeiro, várias
a vidades de recreação
ﬁzeram parte da tarde da
turma. Entre as a vidades,
brincadeiras an gas como: Can gas de roda, pião,
bambolê, corda, futebol de botão, bilboquê, bolas de
gude, cinco marias, e muitas outras.

Feira de Vinil no Shopping Jardins
Os discos em vinil estão
de volta e esse revival
dos famosos bolachões
movimenta feiras e
sebos. O Shopping
Jardins, devido ao
sucesso do evento e
interesse de jovens, DJs
e colecionadores que não abrem mão dos discos,
promoveu mais uma feira de vinil, com cinco dias de
duração e vários expositores da Grande Vitória.

Cantatas de Natal
Como todos os anos, no mês de dezembro, o
Shopping Jardins promove várias a vidades
natalitas, entre elas a cantata de natal. Para celebrar
a data, o Coral Infan l Comunhão da Igreja
Assembleia de Deus Comunhão Cristã e o Coral
Infan l da Primeira Igreja Ba sta de Goiabeiras se
apresentaram na praça de alimentação do shopping.
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Capa

O primeiro e o único
hotel de Cariacica.

o

empreendimento Meridional Hotel, Oﬃces
e Mall, localizado no principal eixo de
desenvolvimento da cidade, foi
considerado, após estudos de análise de viabilidade
econômico ﬁnanceiro, realizado pela CoHotel
Consultoria Hoteleira, como sendo o primeiro e único
do município.
Segundo a ins tuição, que é referência no mercado
de consultoria hoteleira nacional, atualmente, o
mercado hoteleiro em Vitória possui bons índices de
desempenho e é evidente que hoje a demanda
hoteleira de Cariacica acaba se hospedando em
hotéis da Capital. "O hotel será construído na entrada
da cidade, onde já sé encontram Prefeitura, Fórum,
Hospitais, Faculdade, Estádio e as salas comerciais do
próprio empreendimento, favorecendo e
contribuindo ainda mais para o crescimento do
município."

Ainda de acordo com a CoHotel, a cidade está em
franco crescimento e possui uma grande carência de
produtos hoteleiros, sem dúvida, uma ó ma
localização para um novo hotel.
Com população de, aproximadamente, 400 mil
h a b i ta nte s , re p re s e nta n d o 2 4 % d a re g i ã o
metropolitana da Grande Vitória, Cariacica é o
7

te rc e i ro m u n i c í p i o
mais populoso do
Espírito Santo. Seu
PIB apresenta
crescimento acima da
média estadual, com
destaque para o setor
de comércio e
serviços, tendo sua
par cipação nas
arrecadações de
ICMS dobrado nos
úl mos 8 anos.

O Meridional Hotel, Oﬃces e Mall combina três
segmentos em um único lugar, além de um moderno
centro de eventos e um completo restaurante. São
174 unidades hoteleiras, 48 salas comerciais e, para
completar, um mall de lojas para sua conveniência.
O empreendimento vai contar com 147 suítes
single de 16,10m² a 16,82m², 9 suítes PNE de
19,68m², 16 suítes double de 32,06m² a
35,48m² e 2 suítes master de
56,02m². Além de um auditório
modulável para eventos
corpora vos com
capacidade para até 220
pessoas, salas de
reuniões e ﬁtness center.

Perspec va do centro de eventos modulável

Perspec va do restaurante

Perspec va do Fitness Center

Perspec va da entrada principal e do mall de lojas
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Entrega

F

Prazo cumprido e
10 obras entregues em 2016

inalizamos o ano de 2016 com a sensação de dever cumprido. Foram 10
empreendimentos entregues durante um ano e o que parecia impossível, foi possível,
graças ao esforço e dedicação da equipe. Encerramos o ano entregando o Edi cio
Celebra on Homes & Stores, em Vila Velha, e o Residencial Hugo Amorim, em Cachoeiro de
Itapemirim. Veja algumas fotos dos eventos de entrega:
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SABE O QUE FALTA PARA
SUA EMPRESA DECOLAR?
O ENDEREÇO CERTO!

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO IMEDIATA
PARA QUEM TEM PRESSA DE CRESCER!
Ÿ Opções de salas a par r de 30m²;
Ÿ Localização consagrada e com forte poder comercial;
Ÿ Próximo à Findes e à Reta da Penha;
Ÿ Próximo a bancos e restaurantes;
Ÿ Total facilidade de mobilidade urbana;
Ÿ Estacionamento Rota vo.

CONDIÇÕES
EXCLUSIVAS
PARA AS ÚLTIMAS
UNIDADES.
NEGOCIAÇÃO
FACILITADA!

Informações:
(27) 3227-5188 - (27) 99231-3930 (Jakeline)
Rua Juiz Alexandre Mar ns de Castro Filho, nº 65 - Santa Lúcia, Vitória/ES.

Fique por dentro

Acompanhe seu empreendimento!

CARIACICA - ES

Com a estrutura toda concluída e alvenaria em ritmo acelerado, iniciamos
a fabricação dos contramarcos de alumínio das fachadas para instalação
ainda este mês; As instalações das tubulações e das caixinhas encontramse no 13º pavimento; As prumadas e fechamento de esgoto seguem
acelerados no 15º pavimento, assim como os ramais de água fria no 4º
pavimento; As paredes internas em gesso acartonado (Dry Wall) seguem
no 14º pavimento; No início do mês de março serão iniciados os serviços de
reboco externo da fachada e em março, inicia-se o assentamento das
bancadas, soleiras e divisórias em granito.
As bancadas de granito e as divisórias de box já se encontram 100% na
obra e sendo instaladas no 2º po; A instalação dos QDL’s está
totalmente concluída e a enﬁação segue acelerada no 7º po; O forro de
gesso e o reves mento cerâmico dos banheiros seguem no 3º po; Os
montantes de alumínio da pele de vidro já estão sendo instalados na
fachada; Os ramais da rede de sprinklers encontram-se no 8º po; Todo
reves mento cerâmico da fachada já foi adquirido e será iniciado seu
assentamento no ﬁnal do mês de janeiro.
A estrutura de concreto do prédio está 100% concluída; A alvenaria
externa e da escada segue acelerada no 11º po, junto com as vigas
metálicas dos elevadores panorâmicos; O reboco interno encontra-se
no 2º po e a marcação para as paredes de gesso acartonado (Dry Wall)
encontra-se no 1º po. A execução das paredes de gesso acartonado
serão iniciadas em fevereiro.
Em janeiro concretamos a laje do 6º po, seguindo o cronograma de
execução de uma laje a cada 15 dias; A alvenaria externa está no 3º po,
junto com a alvenaria da escada; No subsolo foram ﬁnalizadas as
concretagens do piso e das paredes de contenção; Ainda em janeiro,
iniciamos as prumadas e fechamento de esgoto; Concentramos os
esforços na execução do apartamento decorado, que será concluído no
ﬁnal de fevereiro.

No ﬁnal de 2016, concluímos toda a fundação em estaca hélice.
Iniciamos, assim, a execução do arrasamento das estacas para
montagem das formas e armação dos blocos de fundação; Até a
primeira quinzena de fevereiro, serão concretados todos os blocos e
em seguida, iniciam-se os serviços de montagem da laje do térreo.
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Parceiros

Trabalhamos para transformar
o seu espaço
em um lugar de sonhos.
2
Rua Humberto Pereira, 484
Praia de Itaparica . Vila Velha/ES
Telefone: (27) 3389-8333 | (27) 993-119-499

www.kiluziluminacao.com.br

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

Os produtos Salvador Pré-moldados atendem
todas normas e exigências técnicas para melhor
atender as necessidades de seus clientes.
www.salvadorpremoldados.com.br
(27) 3298-8000
Av. Paulo Miguel Bohomoletz, nº 1000 - Civit I - Serra/ES
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Gourmet Grill com Churrasqueira e Forno de Pizza

Fitness

Piscina

Brinquedoteca

