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A uma quadra do mar, o Ed. Myrthes Vieira
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VENHA VIVER O
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PRAIA DO CANTO

Acesso Mobile

VISITE O APARTAMENTO DECORADO
E CONHEÇA AS OPÇÕES DE DUPLEX 3Q

Rua Chapot Presvot, 460, Praia do Canto (esquina com a Av. Rio Branco).

www.addresspraiadocanto.com.br

Palavra
Capa

do Presidente

A POLÍTICA E A ECONOMIA
O Brasil vive um dos mais conturbados períodos políticos de sua história.
Não me lembro de outro com tanta extensão e tamanha exposição do
lado negro da política. Políticos nos dão uma aula de antiética. Cada dia
somos pegos de surpresa com novas provas, gravações, vídeos e fotos que nos
trazem o sentimento da incredulidade.
O procurador geral da República denuncia o presidente ainda no exercício do
cargo. Primeira vez na nossa história. E as denúncias não param. Valores éticos e
morais estão no limbo. Nunca houve tanto desencontro.
As audiências do STF parecem um colegiado de segundo grau. O tratamento
respeitoso em nada combina com o adjetivo que se pronuncia a seguir. Triste, pois,
estamos nos referindo a mais alta corte. Atuam em grupinhos e com placares
antecipadamente conhecidos. E a economia tão bombardeada pela Instituição,
vai tendo um comportamento ímpar.
Em qualquer outro país do mundo o dólar teria subido muito e a bolsa despencado.
No Brasil ocorre diferente! Os juros baixam em velocidade impressionante (política
do Banco Central). As empresas, mesmo ainda tímidas, retomam investimento e os
Bancos operam com atuação típica de economias aquecidas. Como entender?
A tal situação demonstra que os desarranjos das categorias não atingem,
frontalmente, as operações econômicas. O país precisa "somente" de um período
de cenário correto. A economia cresceria em escala Chinesa.
Aquelas empresas e pessoas que fazem investimento neste momento terão um
enorme bônus no médio prazo. Anal, o grande diferencial do homem ou empresa
de visão é ver o que ninguém (ou poucos veem): o que se passa atrás do palco.
Na frente, o espetáculo se desenrola com feiura. Mas a oportunidade (dado queda
de preços) pode estar no backstage.
Repaginar, fazer a reengenharia, cortar gorduras e investir.
Palavras e atitudes que o momento mostra claramente.
Só não vê quem não quer.

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

Gourmet Grill com Churrasqueira e Forno de Pizza

Fitness

Piscina

Brinquedoteca

Editorial
Boas notícias!
No mês de maio, lançamos o nosso novo empreendimento em
Vila Velha: Edifício Myrthes Vieira. A uma quadra do mar, o
edifício está localizado no melhor endereço da Praia da Costa.
Com este, alcançamos o número de 15 empreendimentos no
município canela verde. Nas páginas 05 e 06, você vai conhecer
o que este empreendimento pode te oferecer.

Expediente
Lamberto Palombini Neto
Presidente

Antônio Pereira Gonçalves

Nas páginas 07 e 08, vamos falar sobre os Shoppings do Grupo
Proeng, o que rolou e as próximas novidades. Você vai ficar por
dentro da mudança que deixou a Praça de Alimentação do
Shopping Jardins ainda mais aconchegante e vai saber também
da modernização que, em breve, será realizada no Proeng Hall.
Vamos falar também da atualização do Selo ISO 9001:2015 na
página 09 e sobre o evento que já faz parte do calendário do
Cine Jardins, o Festival Varilux de Cinema Francês, na página 10.
E para fechar esta edição, você vai conhecer um pouco mais de
Anápolis. Grandes obras e projetos vêm sendo desenvolvidos
para que o município se torne um grande centro de
desenvolvimento socioeconômico e isto será um fator
fundamental para que a hotelaria ganhe ainda mais espaço na
região. Saiba mais nas páginas 11 e 12.

Diretor Geral

Cláudia Mara Rocha e Rocha
Diretora Administrativa Financeira

Marcelo Có

Gerente Geral Engenharia

Werlen Carvalho
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Capa

Praia da Costa recebe
lançamento de 2 e 3 Quartos

O

Edifício Myrthes Vieira é o nosso novo
empreendimento no bairro e vai
ocupar um dos últimos terrenos da
rua Desembargador Augusto Botelho.

A uma quadra do mar, o edifício está
localizado na região mais nobre da Praia da
Costa, com completa infraestrutura de
serviços e conveniências como escolas,
padarias, farmácias, restaurantes, hospitais,
academias, shoppings, dentre outros.
Próximo a praia e das atividades que estão
presentes no cotidiano de
quem vive em Vila Velha, os
futuros moradores
poderão aproveitar,
com toda família,
tudo o que a
região oferece,
além de curtir
todos os itens da
área de lazer que
compõem o
pavimento pilotis
do edifício.
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Salão de festas, espaço gourmet,
brinquedoteca, espaço das mães, piscina,
sauna, lounge e tness compõem os 240 m²
da área de lazer.

Sauna com piscina integrada

Espaço Gourmet

Salão de Festas

Fitness

Praticidade e comodidade
Além da área de lazer, pensando na
praticidade e comodidade dos
condôminos, o empreendimento será
equipado com o Beach Point. Localizado no
térreo, o espaço é destinado para guardar
cadeiras, pranchas, guarda-sol e todos os
itens de praia sem ter o desconforto de
carregá-los até o apartamento.
E para aproveitar os dias de sol, os
moradores poderão utilizar as bicicletas do
Bike Sharing. Os equipamentos de uso
compartilhado, terão o sistema de
liberação com identicação da unidade.
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Sustentabilidade
A preservação do meioa m b i e n t e
é
responsabilidade de
todos. Pensando desta
forma, o Edifício Myrthes
Vieira foi projetado para
otimização de uso dos
recursos naturais.
O empreendimento vai contar com itens
sustentáveis, que contribuem para o meio
ambiente e para a economia das contas de
água e de energia do condomínio. Serão
instalados reservatórios para captação de
água da chuva e dos aparelhos de arcondicionado, sensores de presença nas
áreas comuns e elevadores inteligentes.

possível integrar aparelhos eletroeletrônicos
como TVs, blu-ray players, home theaters, arcondicionado, cortina, outros
equipamentos com uso de controle remoto
e até três pontos de iluminação. Tudo isso
com congurações e funcionalidades por
meio de aplicativo de Smartphone ou
Tablet.
Os moradores poderão acessar,
pelo aplicativo, o sistema que
permite o acionamento das
lâmpadas, do ar-condicionado,
da TV e dos demais aparelhos, em
qualquer lugar do mundo.
Moderno e seguro, o sistema funciona com
a conexão de internet da unidade e o kit de
automação é interligado à rede e
"conversa" com os demais equipamentos
cadastros e congurados na central.

Tecnologia
Interruptor sem o

O Proeng Tecno coloca em prática
o conceito de casa inteligente,
com o que há de melhor em
tecnologia, por isso, todas as
unidades do edifício serão
equipadas com sistema de
Automação Residencial sem o.
Cada apartamento será adaptado e
congurado para utilização de uma central,
um controle e um interruptor. Neles, será

"Quem está em busca de um
empreendimento diferenciado, único, bem
localizado e com garantia de qualidade, o
Myrthes Vieira é a escolha ideal. A uma
quadra do mar, o novo residencial é uma
das últimas opções em localização na Praia
da Costa e uma oportunidade única para
quem deseja morar com qualidade e perto
de tudo”, arma Antônio Gonçalves, Diretor
Geral do Grupo Proeng S.A.
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Shoppings Proeng
Festival de Jazz agita o Shopping Jardins
O mês de junho foi
embalado com
muito Jazz na Praça
de Alimentação do
Shopping Jardins.
Com entrada
franca, a primeira
edição do Jardins
Jazz Festival foi um
sucesso e atraiu o
público apaixonado
pelo som e estilo de música. No palco, se
apresentaram músicos já conhecidos pelos
capixabas, como Saulo Simonassi, Gean
Pierre, Sergio Rouver, Pedro de Alcântara e
muito outros.
Happy hour repaginado

O tradicional happy hour do Shopping
Jardins, que acontece todas as sextas e
sábados, das 19h30min às 22h30min, está
totalmente repaginado para o Inverno 2017.
As noites de música ao vivo estão com uma
programação ainda mais especial, abrindo
espaço para todas as vertentes musicais. A
relação de músicos da temporada conta
com a cantora Dani Moraes, o músico
Anderson Ventura, Rodrigo CX, Cecitônio
Coelho, Marcelo Ribeiro, e ainda o DJ
Renato Vervloet fazendo a Noite do Vinil.
Mostra de Filmes no Cine Jardins
O Cine Jardins recebeu no mês de julho uma
programação repleta de produções
internacionais de documentários. Foram 12
lmes de 8 países. Boa parte desses lmes
ainda não chegou no circuito nacional de
6

festivais e foi exibidos pela primeira vez no
Brasil. A Mostra foi realizada com o objetivo
de discutir e conhecer as possibilidades de
criação do documentário enquanto
narrativa cinematográca.
Festival de Caldos no Jardins
Aquele friozinho combina com um caldo
quente e um bom vinho. Não é mesmo? Foi
pensando nisso que a Fornello Cozinha e
Pizza e a Feinkosten Café & Bistrô
prepararam deliciosos caldos para ajudar a
acabar com o frio. abóbora com carne
seca, caldo verde, aspargos, capeletti,
mocotó, caldo de feijão e péla égua.
Acompanhe o Shopping Jardins no
Facebook e saiba quando será a próxima
edição.
Samba, chorinho e feijoada

Todos os sábados, a partir das 14h, a Praça
de Alimentação do Shopping Jardins
recebe o público para saborear uma
deliciosa feijoada e ainda curtir um bom
samba e chorinho. Chegue cedo e garanta
o lugar.
Curta o Shopping Jardins no Facebook e
siga o perl no Instagram e acompanhe a
agenda de evento:

/sjardins

@shoppingjardinsjp
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Conforto e bem-estar no Shopping Jardins
amigos no happy hour ainda mais
aconchegante.
Pensando no bem-estar do público, a
mudança no visual da praça de
alimentação chegou em um momento
certo. Completando 11 anos em 2017, o
Shopping Jardins passou por melhorias e
modernizações para a comodidade e
praticidade de quem já é de casa.
Luminárias pendentes, cadeiras renovadas,
novas cores e móveis de madeira de
demolição. O novo visual da praça de
alimentação do Shopping Jardins, em
Jardim da Penha, oferece ainda mais
conforto aos frequentadores do espaço.
Em clima rústico e, ao mesmo tempo,
moderno, a revitalização deu uma nova
repaginada ao ambiente, deixando o
almoço, o bate papo e o encontro com os

O tradicional happy hour do Shopping
Também foi reformulado. Todas as sextas e
sábados, a partir das 19h, as noites de
música ao vivo contam agora com uma
programação diversicada, envolvendo
algumas vertentes musicais. Jazz, MPB, pop
rock e os sucessos da década dos anos 70,
80, 90 e 2000, embalam o momento de
descontração entre amigos. Aos sábados, a
partir das 14h, o samba e o chorinho
acompanham uma boa e caprichada
feijoada. Vale a pena!

Proeng Hall recebe revitalização
Presente há 15 anos na vida dos moradores
de Jardim da Penha, o Shopping Proeng Hall
é composto por lojas e salas comerciais e
atende, diariamente, moradores que
procuram praticidade, bem estar, beleza,
saúde e muitos outros serviços disponíveis de
segunda a Sábado.
Doramila, Óticas Sonótica, Zona Abissal,
Açúcar Moreno e Red Summer são algumas
das lojas instaladas no térreo do shopping,
que completa 16 anos em setembro.
Para dar início as comemorações, o
Shopping vai receber algumas mudanças e
revitalizações, oferecendo ao seus lojistas e

clientes ainda mais segurança e
comodidade.
A revitalização vai ter início
p e l o e l e v a d o r
panorâmico, que vai
receber novas cabines,
luminárias de led e de
emergência, espelho e
vidro temperado no painel.
O equipamento vai
receber também
modicação no sistema
elétrico, de segurança e
nos botões de acionamento.
7

Cultura

Festival Varilux traz novidades e
um clássico para o Cine Jardins

E

m sua 8ª edição, mais uma vez, o
Festival foi um sucesso. A programação
deste ano foi composta por 19
produções inéditas nos cinemas brasileiros,
incluindo um documentário e um clássico.
Os maiores astros do cinema francês
estiveram presentes na seleção. O público
conferiu os mais recentes trabalhos de
Catherine Deneuve, Gérard Depardieu,
Juliette Binoche, Marion Cotillard, Guillaume
Canet e Cécile de France. Outro destaque
foi à última atuação da inesquecível
Emmanuelle Riva, falecida em janeiro, em
“Perdidos em Paris”.
O Festival segue em pleno crescimento e
registra um recorde do evento no Brasil. A
edição deste ano, realizada entre os dias 7 e
21 de junho, chegou a mais de 55 cidades,
distribuídas em 21 estados e Distrito Federal.
Os lmes mais procurados no Festival foram a
comédia PERDIDOS EM PARIS, TAL MÃE TAL
FILHA com Julliete Binoche, UMA FAMÍLIA DE
DOIS com Omar Sy, TOUR DE FRANCE com
Gerard Depardieu, UM INSTANTE DE AMOR

com Marion Cotillard e Rodin
com Vincent Lindon.
De acordo com o Gerente do
Cine Jardins, Talmon Junior, o
público sempre faz a diferença. "No festival
notou-se o grande prazer do público em
acompanhar as novidades do cinema
francês. Muitos compraram ingressos para
02, 03 e até 04 sessões seguidas."
Segundo Talmon, 80% dos lmes
apresentados no Festival Varilux entram em
cartaz em sequência para exibições
semanais no Cine Jardins.
Em 2016, o festival levou 156 mil pessoas aos
cinemas e repetiu o formato com duas
semanas de exibição. Produzido pela
Bonlm, o evento tem patrocínio principal
da Varilux/Essilor, Ministério da Cultura
através da Lei Federal de Incentivo à Cultura
e Secretaria de Estado de Cultura, através
da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio
de Janeiro.

Cena do clássico "Duas Garotas Românticas"
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Qualidade
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Com seu dispositivo mobile, EMPRESA
leia o QR-Code e assista
o vídeo do evento e os
depoimentos do economista CERTIFICADA
Paulo Henrique Corrêa e do
prefeito de Cariacica,
Geraldo Luzia Juninho.
escritório central da empresa, foram
auditadas, obtendo aprovação com zero
Não-conformidades, ou seja, sucesso total.

Grupo Proeng é uma das primeiras
construtoras certificadas com
a nova ISO 9001:2015
Com foco na constante busca pela
excelência e comprometimento com a
qualidade, passamos pelo processo de
auditorias do Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ) para adequação à nova
norma ISO9001:2015. A versão atualizada da
norma de sistemas da qualidade mais usada
no mundo.
Esta norma trouxe melhorias para o sistema
das empresas que a utilizam, focando mais
na gestão, adicionando temas como
gestão de riscos, planejamento estratégico,
segurança, meio ambiente, entre outros.
As obras do Ed Antônio Gonçalves, em
Jardim Camburi, e do Meridional Hotel,
Ofces & Mall, em Cariacica, além do

Além disso, recebemos a recomendação
do organismo certicador, credenciado ao
INMETRO, para certicação da empresa
para os próximos 3 anos.
Para garantir a manutenção do SGQ em
conformidade com todos os requisitos,
passamos por auditorias semestrais dos
processos da empresa. Isto traduz em mais
qualidade, credibilidade e atenção aos
interesses dos clientes e parceiros da
empresa. Sendo o objetivo principal, de
todo este sistema, a busca pela satisfação
dos clientes.
Equipe do Grupo Proeng com a auditora

Gourmet Grill com Churrasqueira e Forno de Pizza

Fitness

Piscina

Brinquedoteca
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Anápolis

Turismo comercial em Anápolis
apresenta boas perspectivas
de crescimento

A

nápolis, cidade que possui o
segundo maior PIB do estado de
Goías, vive um momento único em
sua história, com a ampliação da estrutura
disponível nas áreas de logística, eventos,
transporte e infraestrutura. Este crescimento
exponencial, somado às obras em
andamento no município, fomenta o
crescimento do turismo de negócios e cria
condições para que o setor hoteleiro ganhe
espaço na região.
O Centro de Convenções é a menina dos
olhos de todo investidor hoteleiro que
acredita em Anápolis como polo de
atração de eventos que vão alavancar o
mercado de hotéis, em franca expansão.
85% das obras do Centro de Convenções já
estão concluídas.

negócios serão nitidamente exploradas
positivamente e o setor hoteleiro irá se
beneciar, já que artistas, empresários e
equipes responsáveis pelos eventos
buscarão na própria cidade um local para
estadia, ao invés de utilizarem a estrutura
hoteleira de cidades próximas, como
Goiânia e Brasília.
Características: Próximo ao DAIA, salas
multiuso, dois auditórios, para 2,3 mil e 700
lugares, salas de exposições e pavilhão de
teatros.
Aeroporto de Cargas
Divulgação

Divulgação

Uma outra obra que chama a atenção, pelo
papel fundamental que irá desempenhar
na cidade, é o Aeroporto de Cargas de
Anápolis, considerado estratégico para a
consolidação da Plataforma Logística
Multimodal no Estado de Goiás. Esta obra irá
fortalecer a integração dos modais de
transporte terrestre, aeroviário e ferroviário.
Este empreendimento terá mais de 32 mil
metros quadrados de área construída e os
investimentos totais somarão
aproximadamente R$ 120 milhões. Com a
sua inauguração, a cultura e a área de
9

Com investimentos de aproximadamente
R$ 270 milhões, o Aeroporto de Cargas
poderá atender a um público estimado de
mais de 10 milhões de pessoas,
movimentando Anápolis e região e
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ampliando a demanda por hospedagem
hoteleira.
Características: três quilômetros de
extensão e 60 metros de largura,
investimentos de R$ 250 milhões,
capacidade para mais de 400 toneladas de
carga.
Ferrovia Norte-Sul
Divulgação

Um dos modais
de transporte
que poderá
impulsionar os
negócios do
município de
Anápolis e
região é a
Ferrovia Norte-Sul. Pela cidade passa um
importante trecho de 855 quilômetros da
ferrovia, entre Anápolis (GO) e Palmas (TO),
já inaugurado. Com mais esta estrutura na
cidade, o setor de hotéis será beneciado
pelo trânsito intenso de pessoas que
precisarão utilizar os serviços hoteleiros
existentes no município.

concessionárias e demais serviços torna este
ponto um local atrativo. É uma excelente
oportunidade de ser um investidor em uma
das áreas mais bem localizadas da cidade.
O London Hotel & Ofces tem 259 unidades –
são 169 quartos de suítes, com área privativa
a partir de 16,20 m²; e 90 salas comerciais,
com área privativa partindo de 29 m². O
edifício terá uma única entrada principal,
mas contará com duas recepções no térreo.
O empreendimento conta com centro de
convenções, área de lazer na cobertura,
tness, bar e piscina, que estará disponível
para o toda a clientela do hotel e aos
proprietários das unidades das salas
comerciais.
Saiba mais sobre o London Hotel & Ofces no
site www.grupoproeng.com.br/londonhotel-ofces.
Converse com um corretor e seja você um
investidor: (62) 99247-6173

Grupo Proeng S.A.
Condo Hotel
Em Anápolis, o momento é de investir em
modelos do tipo Condo Hotel, que permite a
quem compra as suítes hoteleiras lucrar com
seus investimentos. Em Anápolis, este
modelo de empreendimento está em
andamento graças ao Grupo Proeng S.A.
Está em construção no município o London
Hotel e Ofces, obra que já se encontra em
fase adiantada.
No coração da cidade, a obra ca na
Avenida Brasil, uma das mais importantes do
município. A proximidade com a Prefeitura,
Teatro Municipal, Shopping,
estabelecimentos gastronômicos,
10

Acompanhe seu empreendimento
O reboco interno segue em ritmo acelerado no 9º pavimento.
A fachada principal já está toda rebocada, iniciando a
instalação do alumínio da pele de vidro. As paredes internas
de gesso acartonado estão 100% concluídas, assim como o
fechamento de esgoto. A instalação dos ramais de água fria
e quente segue no 10º pavimento.
CARIACICA - ES

Com todo reboco concluído, os esforços concentram-se
no revestimento cerâmica da fachada, que encontra-se
70% concluído. A instalação do alumínio segue em ritmo
acelerado, assim como os vidros da pele de vidro. O
emassamento interno encontra-se no 7º tipo. O forro de
gesso segue no 9º tipo. Os elevadores já estão em fase de
montagem com duas equipes trabalhando na obra

As paredes de gesso acartonado seguem no 5º tipo. O
reboco interno segue acelerado no 7º tipo e o contrapiso no
6º tipo. As prumadas e fechamento de esgoto encontram-se
no 13º tipo e os ramais de água no 4º tipo. As tubulações e
caixinhas elétricas estão no 4º tipo.
Com toda estrutura e alvenaria externa concluída,
iniciaremos o reboco externo da fachada. As paredes de
gesso acartonado seguem em ritmo acelerado no 9º
tipo, junto com as prumadas do incêndio e o
contramarco das portas corta fogo. Os ramais de água
fria e quente seguem no 5º tipo. As tubulações e
caixinhas elétricas encontram-se no 6º tipo. A instalação
do forro de gesso, a aplicação do selador e o
emassamento interno seguem em ritmo acelerado.

A estrutura segue em ritmo acelerado com a laje do
4º tipo já concretada. A alvenaria externa encontrase no térreo. No subsolo estão sendo concentrados
os serviços das paredes de contenção.

Finalizado todo o canteiro de obras, bem como o gabarito
para locação da obra. O estaqueamento segue acelerado
já com 30% das estacas executadas. Todo aço das
fundações já foi adquirido e encontra-se na obra. No mês de
agosto serão iniciados os blocos de fundação.
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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

