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Início da retomada se da com as reformas
Enquanto assistimos os poderosos serem desnudados, algumas
conrmações de valores nos vem a mente. Não há atalho. Não há
prosperidade em caminhada escura. Não há avanço a noite. O que traz
resultado é o caminho ético, determinado e responsável.
Na frente do Juiz Sérgio Moro, os poderosos cam como "mansos gatinhos". Ficam
com frio. O manto que os blindava caiu. A podridão toma conta e ca patente
porque estamos com problemas de credibilidade.
Tenho hoje mais apurada a visão do Brasil que vem de fora. Quando nos afastamos
da "panela" observamos com mais clareza e com menos parcialidade o que ocorre
e porque ocorre.
O trabalho de reformas estruturais, mesmo tímido, vem sendo tentado. Algo que em
mais de 50 anos não se observa. Sem as reformas nada vai mudar.
Nos EUA não há, por exemplo, justiça trabalhista. A ligação se da diretamente entre
empregado e empregador. Há respeito nesta relação. Tudo se baseia na
meritocracia. Por exemplo, após o parto a mãe pode car 4 meses sem trabalhar,
mas não recebe. Férias, normalmente, ocorrem de uma semana por ano.
Empregado público pode ser demitido. Não há 13º salário. Os encargos sociais
representam 9%, enquanto no Brasil passa de 100%. Nos EUA empresas cam
estimuladas a produzir e contratar. Aqui ocorre ao contrário.
Desemprego por lá 3%, no Brasil há mais de 14 milhões de desempregados.
Não há milagre. Há embasamento técnico.
Chegamos no fundo. E como tal a economia e preços também. Não atingiremos o
asco da Venezuela pois aqui há democracia e um povo que NÃO ACEITA mais o
descaso e roubalheira.
Acredito, piamente, em um início de retomada nos próximos meses. A economia, via
seus índices e indicadores, já apontam para tal. Já se começa a sentir nos aluguéis e
nos lançamentos imobiliários. Há uma IMENSA demanda reprimida
Esta curva já foi percebida em crises anteriores no Brasil e nos outros países, inclusive
nos EUA em 2008. Com as reformas vamos avançar. Precisamos, queremos e
merecemos.
Até uma próxima oportunidade!

Lamberto Palombini Neto, M. Sc
Presidente do Grupo Proeng S.A.
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Rua Chapot Presvot, 460, Praia do Canto (esquina com a Av. Rio Branco).
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Editorial
Apagar a lâmpada ao sair da sala, fechar o registro da torneira
durante a escovação dos dentes, não lavar a calçada ou o
carro com mangueira, evitar o desperdício... Estas são algumas
das ações de sustentabilidade que ajudam na preservação dos
recursos naturais e, principalmente, na economia de água e de
energia.
Contudo, existem outras ações, adotadas por muitas famílias,
que incentivam o consumo consciente. Nas páginas 06 e 07,
vamos falar sobre o nosso mais recente lançamento na Praia de
Itaparica, o City of Lawton Residencial. O empreendimento vai
contar com itens que contribuem para a economia de água e
de energia do condomínio.
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Por exemplo, com a captação de água da chuva e o
armazenamento de água do ar condicionado é possível lavar as
áreas comuns sem mexer no bolso. Além disso, com lâmpadas
de LED e sensores de presença no hall de entrada, nas garagens
e nos corredores, o consumo e o valor da conta serão reduzidos.

Comunicação e Marketing

Nesta edição, nas páginas 08 e 09, vamos falar sobre o estágio
das obras e detalhar os materiais que já foram usados e os que já
se encontram na obra. E nas páginas 12 e 13, você vai saber um
pouco mais do evento realizado em março, que reuniu diretores,
representantes e corretores da Grande Vitória, no Cine Jardins.
O evento contou com a participação do economista Paulo
Henrique e do prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Juninho.
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Capa

Consumo consciente:
Mais economia de água e
de energia para o condomínio

P

ensando na economia de água,
de energia, na preservação dos
recursos naturais e no bem-estar
dos condôminos, o City of Lawton
Residencial vai contar com itens que
contribuem para a redução das contas e
vai oferecer ao morador e ao
condomínio opções para o consumo
consciente.
Dentre as opções, está a possibilidade de
armazenar a água da chuva e utilizar nas
áreas comuns do prédio. Já no banheiro
de cada unidade, a bacia sanitária com
descarga inteligente vai reduzir a vazão
de água. Na área de lazer, as duchas
com fechamento automático terão o
acionamento programado. Tudo
pensado para reduzir os gastos do
condomínio.
Segundo Vanessa Batista, arquiteta
responsável pelo projeto do
empreendimento, os itens de
sustentabilidade foram pensados
para gerar economia, tanto de
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água quanto de energia. “Pensamos nos
itens para gerar economia e,
consequentemente, a redução das
contas. Percebemos, nos exemplos do
dia a dia, que o consumo passou do
exagerado para o abusivo, no qual é
perceptível o desrespeito para com a
natureza. Desta forma, unimos as ações
sustentáveis com o interesse em comum:
preservar os recursos naturais e reduzir as
contas de energia e de água”.
Assim como a economia de água, o
empreendimento foi projetado para
consumir menos energia. As lâmpadas
de LED nas áreas comuns e os sensores de
presença no hall e garagens, por
exemplo, vão contribuir para a redução
da conta no m do mês. A lâmpadas de
LED são as mais modernas e possui
tecnologia mais avançada. Com isso, o
consumo de energia é bem mais baixo
que o da lâmpada uorescente. Sem
falar que não emitem calor e possuem
maior durabilidade.

Otimização dos
recursos naturais
com vários itens
de sustentabilidade.

Além das lâmpadas de LED, sensores de
presença e demais itens, os elevadores
do City of Lawton serão inteligentes e
programados para atender as
chamadas nos andares mais próximos,
reduzindo o consumo de energia. De
acordo com o site techne.pini.com.br, os
equipamentos para o transporte vertical
de passageiros têm passado por uma
revolução silenciosa. Embora algumas
mudanças sejam aparentes, as
inovações mais importantes vêm sendo
incorporadas em áreas pouco visíveis. O
intuito é prover os equipamentos de mais
inteligência e de maior eciência
energética.
O responsável técnico pelo projeto
elétrico do empreendimento, o Engº
Eletricista Jocimar Langamer, fez uma
análise de uma instalação convencional
para uma sustentável, na qual será
aplicado no projeto do City of Lawton.
Segundo o engenheiro, o consumo

mensal de energia em uma instalação
convencional, atinge, em média,
9000 KW.h, enquanto em uma
instalação sustentável, esse número
cai e atinge quase 4000 KW.h.
Diferença de 5000 KW.h/mês. Nos
dados estimados da tabela abaixo,
fornecida pelo engenheiro elétrico, é
possível perceber variação de consumo
e a redução, considerável, em mais de
50% da conta mensal de energia.
Agora, basta conciliar o consumo
consciente com os itens de
sustentabilidade do condômino para
reduzir as contas de energia e de água.
Na gura abaixo, você conhece um
pouco mais das diferenças entre cada
modelo de lâmpada.

A lâmpada
incandescente
desperdiça 90%
da energia que
consome em
forma de calor e
fornece apenas
10%

As lâmpadas
ﬂuorescentes
chegam a ter
vida ú l acima
de dez
mil horas. Já as
incandescentes,
duram até mil
horas.

Pot. Inst (KW)

Consumo (KW.h/mês)

Pot. Inst (KW)

Consumo (KW.h/mês)

A energia
consumida pelo
LED é reves da
em iluminação e
não em calor,
como a
incandescente.

Percentual estimado de redução: 58,04%*
*Dados fornecidos pelo Engº. Eletricista Jocimar Langamer de Oliveira (CREA – 017255/D-ES), responsável técnico pelo projeto elétrico do empreendimento.
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Em obras

No canteiro de obras: o avanço e detalhes
dos empreendimentos em construção

T

odos os dias, logo cedo, às 7h da
matina, começa as atividades no
canteiro de obras. O mestre apresenta e
detalha os procedimentos do dia e as
funções que cada colaborador vai
executar. Para que tudo ocorra de forma
organizada e com segurança, o engenheiro
orienta os procedimentos e acompanha
cada milímetro projetado pelo arquiteto.
Entre uma concretagem e outra, um reboco
ali e outro aqui, a construção vai ganhando
forma. São toneladas de aço, de concreto,
muitos metros cúbicos de areia e centenas
de sacos de cimento.. O esforço diário, o
ritmo acelerado e o material presente no
canteiro ajudam no avanço das obras.

Address Praia do Canto
No coração da Praia do Canto, o edifício já
se destaca entre os demais prédios. A
estrutura, quase nalizada, recebe o último
pavimento. Nesta etapa, foram utilizadas
mais de 280 toneladas de aço e mais de
1.800m³ de concreto.
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Mas antes da nalização do último
pavimento, a alvenaria externa já está a
todo vapor. Enquanto isso, as instalações
das prumadas de esgoto e os ramais de gás
seguem em ritmo acelerado. Os eletricistas
já deram início a enação, que é a
passagens dos os pelas tubulações.
Obs: Acompanhe o detalhamento do
estágio da obra na página 15.

Meridional Hotel, Ofces e Mall
Localizado no principal eixo de
desenvolvimento de Cariacica, o primeiro
empreendimento hoteleiro de grande porte
do município já está em fase nal de
estrutura, que já faz parte da paisagem da
cidade e é possível vê-lo na principal
rodovia que liga o município a capital.
Ao todo, já foram utilizados mais de 4.500m³
de concreto, mais de 65 mil blocos de
concreto e mais de 600 toneladas de aço.

de concreto, 380 toneladas de aço, 63 mil
blocos de alvenaria externa e 9.600 placas
de gesso acartonado (Dry Wall). Nos
próximos serviços, serão utilizados 1.900 m²
de vidro, 18.800 kg de alumínio e 2.400 m² de
revestimento da fachada.

Edifício Antônio Gonçalves
Com a fundação totalmente concluída, as
obras do Ed. Antônio Gonçalves, em Jardim
Camburi, seguem, agora, para execução
da estrutura do edifício, que já se encontra
com a laje do térreo concretada.

London Eye Ofces
Com 50% do estágio de obras concluído, as
obras do empreendimento seguem em
ritmo acelerado. A fundação está
totalmente concluída e a estrutura caminha
para a fase nal.
Nestas etapas, já foram utilizados 5.500m³ de
concreto, 405 toneladas de aço e 60 mil
blocos de alvenaria externa.

Na etapa de fundação, foram utilizados
mais de 2.700 metros de estaca tipo hélice,
mais de 30 toneladas de aço e mais de
210m³ de concreto.

London Hotel e Ofces
O primeiro lançamento do Grupo Proeng
em Anápolis já está com mais de 70% do
estágio concluído. Toda a estrutura já está
pronta, assim como, paredes, reboco e
instalações.
Foram utilizados, até o momento, 5.800 m³
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Shoppings Proeng
Fes val de Xadrez no Jardins

Show de Páscoa Shopping Jardins

No mês de maio, o Shopping
Jardins realizou o primeiro
Fes val de Xadrez. O evento
contou com a presença de
campeões renomados e cerca
de 60 jogadores na simultânea.
O Fes val foi integrado em três
modalidades: oﬁcina com
xadrez gigante, o Desaﬁo de
Xadrez, com o mestre nacional
e heptacampeão estadual Jorge Wilson Mar ns da
Rocha. Por úl mo e o mais esperado, o Torneio de
Xadrez, que foi coordenada pelo instrutor e árbitro da
Confederação Brasileira de Xadrez e vice-presidente
da Federação Espíritosantense de Xadrez, Claudio
Ferreira.

No mês de abril, o Shopping Jardins, em parceria com
a Cacau Show, sorteiou ovos de Páscoa gigante. Nas
compras feitas nas lojas do Shopping, os clientes
concorreram a 6 ovos da Cacau Show de 2,8kg.
Conheça alguns sortudos que ganharam a promoção.

Viagem dos sonhos para as
mamães no Shopping Jardins

Mês das Mulheres no
Shopping Proeng Hall

A campanha “Sua mãe merece
uma viagem dos sonhos”, que
acontece de 25 de abril a 31 de
maio de 2017, sorteia um valeviagem da CVC Viagens no valor
de R$2.500,00, para a mamãe
sortuda escolher o des no que
ela quiser. Par cipe!

Em março, para celebrar o Dia
Internacional da Mulher, o
Shopping Proeng Hall sorteou
um ﬁnal de semana na Pousada
das Araras, em Itaúnas. A
jovem Elisa Sartori foi a sortuda
e aproveitou o ﬁnal de semana
em Itaúnas. Parabéns!

Pagar o ESTACIONAMENTO

ﬁcou mais fácil!
Utilize seu cartão de
crédito ou débito.

Adquira um cartão
Jardins pré-pago.

AGORA VOCÊ PODE USAR O AUTOATENDIMENTO, NO PISO L1.

Muito mais tranquilidade para você fazer suas compras, do seu jeito.
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Investimento

Cenários e Tendências para
investimentos em 2017

O

atual momento do país exige
compreender o funcionamento do
mercado nanceiro e as oscilações
da economia brasileira. Escolher e decidir no
que investir é um processo minucioso e
requer atenção e muita análise de
mercado. Pensando neste contexto,
promovemos no mês de março, o Fórum de
Discussão com o tema "Cenários e
tendências para investimentos em 2017",
que reuniu diretores, representantes e
corretores de imobiliárias da Grande Vitória
no Shopping Jardins, em Jardim da Penha.

Para falar sobre o assunto e detalhar o
momento da economia brasileira,
convidamos o professor economista e sócio
fundador da empresa Valor Investimentos,
Paulo Henrique Corrêa, que apresentou
uma análise do mercado nanceiro com
estudo envolvendo a política brasileira e as
futuras mudanças no mercado
internacional.
Segundo o professor Paulo Henrique, com a
redução das taxas e juros, a economia
brasileira pode melhorar.
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“A economia nos
próximos meses e anos
pode ter um incentivo
muito grande, principalmente, pela
redução de taxas e
juros. Se você tem essa redução e o
movimento de melhora do sistema
econômico, certamente, o mercado
imobiliário pode ser beneciado. ”
Além do professor Paulo Henrique,
convidamos o prefeito de Cariacica,
Geraldo Luzia Juninho. Com população de,
aproximadamente, 400 mil habitantes,
representando 24% da região metropolitana
da Grande Vitória, Cariacica é o terceiro
município mais populoso do Espírito Santo.
Seu PIB apresenta crescimento acima da
média estadual, com destaque para o setor
de comércio e serviços, tendo sua
participação nas arrecadações de ICMS
dobrado nos últimos 8 anos.
Segundo Juninho, o Meridional Hotel, Ofces
e Mall, empreendimento do Grupo Proeng
que está sendo construído próximo a
prefeitura, vai contribuir para o crescimento
do município.
"Hoje, quem quer visitar o
Espírito Santo e estar em
Cariacica, ca em hotéis em
Vitória ou Vila Velha. Mas
agora, teremos um hotel de
grande porte no município.
Grandes empresas estão se
instalando no município e o Grupo Proeng
acreditou no crescimento da nossa cidade".

Com seu dispositivo mobile,
leia o QR-Code e assista
o vídeo do evento e os
depoimentos do economista
Paulo Henrique Corrêa e do
prefeito de Cariacica,
Geraldo Luzia Juninho.

O empreendimento Meridional Hotel,
Ofces e Mall, está localizado no principal
eixo de desenvolvimento da cidade. Foi
considerado, após estudos de análise de
viabilidade econômico nanceiro, realizado
pela CoHotel Consultoria Hoteleira, como
sendo o primeiro e único hotel de categoria
internacional do município.
O hotel está sendo construído na entrada da
cidade, próximo a prefeitura, do fórum
municipal, de uma faculdade, do Estádio
Estadual Kleber Andrade e do Hospital
Meridional, referência em Cardiologia e
Neurologia, considerado o único centro
transplantador cardíaco do Espírito Santo e
especializado em casos de alta
complexidade.
Para o Diretor Clínico do hospital, Dr. Marcus
Vinicius Albernaz Leitão, a chegada do hotel
na cidade e, principalmente, ao lado do
hospital, vai trazer muitos benefícios. "O
Hotel Meridional vai nos trazer um benecio
muito grande, não só para os médicos que
vem nos visitar e trabalhar, mas também
para os familiares de pacientes que
diariamente estão por aqui visitando e
acompanhando
seus familiares. Além disso,
Gourmet Grill com Churrasqueira e Forno de Pizza
o Centro de Convenções do hotel vai nos
oferecer um local com espaço adequado
para os nossos eventos e reuniões".

área da saúde, quanto mais segurança no
investimento melhor. "Para nós que somos
dessa área, distante da economia, quanto
mais segurança e simplicidade, melhor é
para o investimento. Mesmo para os
investidores mais conservadores, investir em
um hotel, para mim, é um investimento
seguro. É um empreendimento que está
anexo ao principal Hospital do Estado,
próximo a prefeitura e ao fórum, muito bem
localizado".

Piscina

O cirurgião especializado em Bucomaxilo_facial do Hospital Meridional, Dr.
Carlos Alberto Timóteo, que investiu no
empreendimento, conta que para ele, da
Fitness

Brinquedoteca
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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

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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Acompanhe seu empreendimento

CARIACICA - ES

A alvenaria externa encontra-se no 17º pavimento. O assentamento dos
contramarcos de alumínio encontra-se no 10º pavimento. As instalações
das tubulações e das caixinhas seguem em ritmo acelerado no 15º
pavimento. As prumadas e fechamento de esgoto encontram-se no 16º
pavimento, assim como, os ramais de água fria e quente no 9º pavimento.
As paredes em gesso acartonado (Dry Wall) encontram-se em fase ﬁnal,
no 15º pavimento. o reboco interno encontra-se no 6º pavimento e a
mestração da fachada para reboco externo segue acelerada. as bancadas,
soleiras e divisórias em granito já se encontram na obra para início do
alinhamento das mesmas.

O assentamento das bancadas de granito e as divisórias de box
encontram-se 100% concluído, assim como, a enﬁação. o reves mento
cerâmico segue acelerado no 9º po. O reboco externo da fachada ﬁnaliza
no mês de maio e o reves mento cerâmico encontra-se 50% concluído. Os
montantes da pele de vidro já foram todos instalados na fachada. Os
vidros da pele de vidro já começaram a ser instalados.

Concluída toda a alvenaria externa e a colocação das vigas
metálicas dos elevadores panorâmicos. As paredes de gesso
acartonado seguem em ritmo acelerado no 2º po. O reboco
interno encontra-se no 3º po e o contrapiso no 2º po. As
prumadas e fechamento de esgoto seguem no 10º po.

Toda estrutura está sendo ﬁnalizada. A alvenaria externa encontrase no 6º po, junto com as prumadas de esgoto e ramais de gás. O
contrapiso e as instalações das tubulações e caixinhas elétricas
seguem no 4º po. As paredes de gesso acartonado (Dry Wall)
encontram-se no 5º po em ritmo acelerado. A instalação dos
contramarcos de alumínio estão no 6º po. As prumadas de
incêndio estão no 9º po. Os ramais de água fria/quente seguem no
2º po. O apartamento decorado foi totalmente concluído. Em
junho, serão iniciados os serviços de impermeabilização e divisórias
dos boxs, assim como a enﬁação dos apartamentos.

Com a fundação totalmente concluída, iniciamos a
estrutura do edi cio. A laje do pavimento térreo,
que é a primeira e maior laje, já foi concretada. Na
segunda quinzena de junho, iniciaremos a
marcação e a alvenaria externa da torre.
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