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do Presidente

O MOMENTO ATUAL
Enquanto perduram os conitos e desentendimentos políticos em
Brasília, existe um Brasil que caminha.
O segmento da Construção Civil, por exemplo, voltado para a incorporação, já
apresenta resultados de retomada. Separar bem a incorporação dos empreiteiros,
que viviam (como se sabe) em intermináveis conluios com o governo. As famosas
empreitadas de valores superfaturados.
Menciono as empresas que, com todas as adversidades, constroem casas, prédios
residenciais, comerciais e hotéis. Estes geram empregos e contribuem para o caixa
do governo, pois precisam ter seus impostos recolhidos de forma correta. Terem as
certidões atualizadas faz parte do dia a dia destas empresas.
Me orgulho muito em presidir o Grupo Proeng hoje com atuação no Brasil e nos
Estados Unidos (Florida, Oklahoma e New Jersey). No Espírito Santo, lançaremos
empreendimentos nos próximos meses nos bairros Jardim da Penha e Praia do
Canto, ambos em Vitória, e em Itaparica, no município de Vila Velha.
Este desenvolvimento de unidades novas está em estrita consonância com a
demanda que começa a car reprimida, com a redução de taxas de juros pelos
Bancos e atende a ótimos preços visto, inclusive, a necessidade dos fornecedores
em colocar produtos a preços bem competitivos.
Já assisti a este momento algumas vezes na nossa trajetória de 40 anos de mercado.
Conheço o desenrolar. Nos EUA chama se de "buyer time" (hora do comprador).
Aqueles que visualizam tal situação obtém satisfatórios resultados positivos em curto
espaço de tempo. No mercado imobiliário, curto espaço de tempo é mensurado
em até 10 anos.
A nossa empresa tem feito este exercício. Estamos adquirindo áreas para futuros
lançamentos imobiliários. Adquirindo por valores que trazem atratividade. Assim
operam os mercados quando a economia apresenta ciclos.
Saber comprar é ter a certeza do bom resultado e estar acoplando no seu ativo
pessoal ou empresarial valor de ponta. Segurança faz sempre a diferença.
Hora de comprar.

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

Espaços Corporativos sob
medida para o seu negócio

Opção Escritório

95,64m²
London Eye Offices
Av. Senador José Lourenço Dias, Setor Central - Anápolis/GO

Espaços moduláveis para sua especialidade.

CARIACICA - ES

Opção Centro Médico

231,62m²
Meridional Hotel, Offices & Mall
Rua São João Batista, nº 200, Alto Laje - Cariacica/ES

Editorial
Novos projetos, mais sonhos realizados
Ligar e desligar as lâmpadas, televisão e aparelho de ar
condicionado pelo celular agora é realidade. O sistema de
automação residencial já está presente em inúmeros projetos.
Em nossos empreendimentos, o sistema já está funcionando,
como é o caso do apartamento decorado do Address Praia do
Canto, onde apresentamos a funcionalidade, praticidade e
comodidade da automação. Nas páginas 4 e 5, você vai
conhecer um pouco mais da automação residencial e o que o
sistema pode oferecer ao morador.
O Grupo Proeng S.A. retorna a Jardim da Penha após quase 10
anos da entrega do último edifício no bairro. Ao todo, foram
entregues 25 empreendimentos, sendo 23 residenciais e mais
dois modernos shoppings. No mês de setembro, o Grupo adquiriu
dois novos terrenos no bairro. Leia as novidades nas páginas 8 e 9.
Você segue as regras de segurança do seu condomínio? É
importante seguir as normas do prédio e manter a sua segurança
e a de seus vizinhos. Na página 10, dicas de como manter a
proteção no seu prédio.
E na página 11, você acompanha como está o estágio da obra
do seu empreendimento. Em todas as edições, trazemos uma
atualização detalhada. Em nosso site, você também
acompanha o avanço das obras.
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Capa

Automação Residencial:
comodidade e praticidade no dia a dia
Ligar e desligar o seu split no caminho do
trabalho para casa. Acender as lâmpadas
da cozinha ou, simplesmente, ligar a TV e
colocar no canal favorito. Estas são algumas
das possibilidades que diversos sistemas de
automação residencial te oferecem ao
toque da tela do Smartphone ou Tablet,
conectado à internet e de onde você
estiver.
O que parecia longe de acontecer, virou
realidade. Toda a praticidade e
comodidade de gerenciar aparelhos e
equipamentos à distância, por meio de
aplicativo, está ganhando espaço e, cada
vez mais, adeptos as possibilidades
tecnológicas. Com a ajuda da internet, tudo
agora está conectado.
Antigamente, instalar um sistema de
automação no apartamento era
considerado um item de luxo. Os anos se
passaram e, hoje, já se tornou um aparato
útil e acessível.
Mas o que é de fato automação residencial?
Automação residencial é basicamente
tornar os hábitos residenciais automatizados
como, por exemplo, o simples fato de
acender uma luz em um determinado
ambiente. Estas e outras funções você pode
executar direto do celular, por meio do
próprio aplicativo do sistema.
Dados divulgados pela Associação Brasileira
de Automação Residencial (Aureside)
apontam que o mercado global de
automação tem projeção de crescimento
anual de 11,36% entre 2014 e 2020. Estima-se
que, no Brasil, 300 mil casas possuem
automação.
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Os sistemas evoluíram e trouxeram
novidades e praticidade. No blog da
Schneider Electric Brasil, o engenheiro
eletricista especialista em automação,
Rogério Ribeiro, explica que a automação
residencial começou a ganhar importância
no nal dos anos 90 com os primeiros
sistemas instalados em residências de alto
padrão, mas que não eram simples e fáceis
como os sistemas de hoje.
Automação Residencial do apartamento decorado do Ed. Address
Praia do Canto. Praticidade e modernidade na palma da mão.

Informativo Grupo Proeng S.A. Ano XVII - Edição nº 112 - Outubro/Novembro/Dezembro de 2017

“Os projetos normalmente começavam por
meio do Home Theater com o controle de
todo o sistema de áudio e vídeo, além do
som ambiente da residência, e se
expandiam na medida em que se
conheciam os benefícios da integração.
Esses projetos demoravam alguns anos para
serem concretizados, eram complexos e
necessitavam de um especialista que
cuidava de todo o processo que envolvia
tecnologia”.
Atualmente, existem sistemas de
automação menos complicados e com
diversas soluções, com ou sem o. Segundo
o engenheiro Rogério, antes, as pessoas
consideravam somente o conforto do
usuário. Hoje, utilizam as soluções para
ampliar a eciência energética. “Uma
automação bem desenvolvida garante o
retorno do investimento, trazendo uma
redução no consumo de energia elétrica
em até 40%”.
Lançamento na Praia da Costa com
automação residencial
O Ed. Myrthes Vieira, nosso mais novo
lançamento na Praia da Costa, vai contar
com automação em todos os
apartamentos. O kit automação sem o,
contendo uma central, um controle e um
interruptor, será entregue no nal da obra
com instalação e conguração em um dos
espaços desejado pelo proprietário. Quarto,
sala e cozinha estão nas possibilidades e o
cliente pode escolher os aparelhos que irão
integrar e as cenas de iluminação que
deixarão o ambiente mais confortável.
Todas as unidades do edifício serão
preparadas para receber o sistema de
automação sem o, que vai interligar, em
um espaço do apartamento, todos os
aparelhos com infravermelho e até 3 pontos
de iluminação.

Interruptor sem o para conexão de até 3 pontos de iluminação.

Tecnologia no coração da Praia do Canto
A automação
residencial já está
p r e s e n t e e
conectada no
apartamento
decorado do Ed.
Address Praia do
Canto. Além da
automação, os
apartamentos serão equipados com
fechadura biométrica na porta principal.
Tudo isso pensado na segurança, conforto e
praticidade no dia a dia.
Os apartamentos serão entregues com o kit
automação sem o, no qual o proprietário
vai escolher onde quer instalar. A central de
automação vai organizar os dados e as
informações, enquanto o controle se
comunica com os equipamentos por meio
do infravermelho. O interruptor vai controlar
três pontos de luz e, pelo aplicativo, o
morador vai ligar/desligar, acender/apagar
e até criar cenas de iluminação no
ambiente escolhido.
A automação já está em pleno
funcionamento no decorado do edifício.
Vale a pena visitar e conhecer as
funcionalidades do sistema.
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Shoppings Proeng
Jardins Fest Rock
No mês de outubro, o
Shopping Jardins se
transformou no palco
do rock capixaba. O
1º Jardins Fest Rock
reuniu bandas
conhecidas como
Yumi, Saulo Simonassi,
Escaranovos e Duets.
Além da boa música, a cerveja e o chopp
artesanal zeram parte do repertório, além
dos foodtrucks, foodbikes e a melhor
gastronomia da Fornello, Doshu e
Feinkosten.
Exposição "Mágina"
O irmãos David e Israel
Scardua, abriram o mês
das crianças com a
exposição "Mágica" no
Shopping Jardins. A
mostra seguiu a
temática do mundo
infantil e cou aberta
para visitação na
primeira quinzena de outubro.
Feira do Livro
Com objetivo de
estimular a leitura e
oferecer aos
amantes da
literatura produtos
culturais com
p r e ç o b e m
acessível, o
Shopping Jardins,
em parceria com a
Livraria Logos,
realizou em outubro uma Feira do Livro com
mais de quinhentos títulos, entre adultos e
infantis. Boa parte do acervo foi composto
6

por obras infantis, com livros quebracabeça, para colorir, historias clássicas e
releituras de obras do quadrinista Maurício
de Souza.
Livro “Vitoria das Cores” homenageia os
466 anos da capital no Shopping Jardins
O livro "Vitória das
Cores", da escritora
Zeth Aguiar, foi
lançado em setembro
na Livraria Logos do
Shopping Jardins. A
o b r a é u m a
homenagem da
autora aos 466 anos
da capital. “É um
c o n v i t e p a r a
passearmos por seus
parques, praças,
avenidas e conhecer seus encantos e sua
história. É um chamado de identidade,
cidadania, urbanidade e pertencimento,
para cuidarmos bem da nossa bela e
acolhedora Capital do Espírito Santo” diz
Zeth Aguiar. 'Vitória das Cores' é um livro
interativo, composto por desenhos de
paisagens urbanas da cidade de Vitória
para serem pintados pelo leitor de todas as
idades. Para cada desenho, um pouco da
história do lugar, situando-o e enfatizando
sua beleza e cultura.

Conra a programação no Facebook:
www.facebook.com/sjardins

Segurança

Contribua para a
segurança do seu prédio
Câmeras, porteiro 24 horas, controle de
acesso e normas rígidas para a segurança
de todos os condôminos. A proteção de
todo prédio depende destes itens e,
principalmente, do cumprimento das regras
pelos moradores.
Para manter a segurança e não colocar em
risco a integridade dos vizinhos, algumas
regras precisam ser adotadas e respeitadas
por todos moradores, como é o caso do
serviço de entrega. O morador deve
receber a encomenda na portaria e, caso
receba visitantes, o mesmo deve orientar o
cadastro na portaria.
Segundo o tenente da Polícia Militar do
Espírito Santo, coronel Souza Reis, o morador
precisa redobrar a atenção. "Se o prédio
não tiver porteiro, o morador já deve se
aproximar do portão com a chave em
mãos, não deixar para pegar a chave na
bolsa já no portão. É importante, também,
não car parado, conversando na frente da
portaria ou esperando alguém. Se for o
caso, que do lado de dentro”.
Para o vice-presidente do Sindicato Patronal
dos Condomínios do Espírito Santo, Gedaias
Freire, as regras precisam ser respeitadas. "O
sistema de câmeras tanto previne quanto
ajuda na apuração dos crimes. O bom é
que não aconteça, que se adote todas as
providências de segurança. É bom também

lembrar que não basta o prédio investir em
monitoramento, mas que os condôminos
tenham consciência e respeitem as normas
de segurança", disse.

Dicas de Segurança
Chaves: nunca entregue suas chaves para
terceiros. Assim, você evita cópias sem
autorização.
Porta de Entrada: deve estar equipado com
mola hidráulica que a faça fechar
automaticamente.
Alarme: instale um alarme no portão que
denuncie o não fechamento, o fechamento
incorreto ou o arrombamento.
Fechadura: instale uma fechadura do tipo três
ou quatro pinos, com controle de travamento
eletromagnético (bate-trava).
Identicação: mantenha, sempre, o banco de
identicação dos condôminos atualizado. Utilize
o sistema de acesso por biometria, senha ou
chaveiro.
Muros e Portões: cerca elétrica ou sensores
devem ser instalados nas marquises, paredes,
muros, portões, etc.
Obras: antes de começar uma obra, verique
sempre a credibilidade da empresa
contratada. Peça a identicação dos
funcionários que irão trabalhar e solicite o uso de
uniforme e crachá.
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Novidade

Novos negócios em
Jardim da Penha

C

onhecida por suas praças, pela proximidade
com a praia e com a Universidade Federal do
Espírito Santo, Jardim da Penha é considerado
o bairro referência pela sua jovialidade e diversidade.
Localizado entre a Orla de Camburi e a UFES, com
divisa para os bairros Mata da Praia e Praia do Canto,
JP, como é carinhosamente chamada, está na região
con nental de Vitória, em uma localização única e
privilegiada.
Visto como o jardim de Nossa Senhora da Penha,
Padroeira do Espírito Santo, o bairro cresceu, se
desenvolveu e hoje se destaca pelos inúmeros
empreendimentos residenciais e comerciais, dando
visibilidade e preferência na hora de escolher onde
morar e inves r.
Segundo o site jardimdapenhaonline.com.br, na
década de 60, eram 1.139.934 m² de área de uma
an ga fazenda, onde a mata era predominante. De
todos os lugares era possível observar o Convento da
8

Penha, em Vila Velha. E foi assim, observando o
convento, que o local recebeu o nome.
“Era da Penha, a Nossa Senhora dos capixabas, aquele
jardim feito de cajueiros, goiabeiras, araçás, aroeiras,
palmeirinhas e até bromélias e orquídeas”.
Por conta da proximidade com a UFES, o bairro se
tornou um dos redutos jovens da capital e o principal
local de encontro de estudantes da federal, onde se
reúnem para as descontraídas conversas, discu r o
dia a dia da polí ca ou economia do Brasil, es mular a
cultura local ou, apenas, para rever os amigos.
Chegamos ao bairro em 1987. Adquirimos alguns
terrenos e logo iniciamos o inves mento com
empreendimentos comerciais e residenciais. No ano
de 1992, entregamos o nosso primeiro prédio
residencial, o Ed. Manhatan, localizado na rua Ciro
Lopes Pereira. Em seguida, entregamos o Ed. Baden
Powel, na avenida Carlos Orlando Carvalho e, logo
após, no ano de 93, o Ed. Anna Beatriz, na rua Odete

Informativo Grupo Proeng S.A. Ano XVII - Edição nº 112 - Outubro/Novembro/Dezembro de 2017

Oliveira Lacourt. Hoje são 25 empreendimentos,
residenciais e comerciais, construídos no bairro.
Visando a valorização e o
crescimento de JP, construímos
em 2003 o Shopping Proeng Hall,
que oferece diversos pos de
serviços, mix de lojas e bem-estar
aos moradores do bairro e
adjacências. Em seguida, no ano
de 2007, inauguramos o Shopping
Jardins, que foi desenvolvido com
o obje vo de sa sfazer a
necessidade de serviços, lojas e entretenimento de
uma maneira moderna, prazerosa e, ao mesmo
tempo, aconchegante.

e no térreo, área de lazer e cinco pavimentos com
apartamentos de 2 e 3 quartos, com área entre 60 a
84 metros quadrados.
Os novos negócios em Jardim da Penha estão
previstos para serem lançados no primeiro semestre
de 2018. Enquanto isso, outros negócios estão sendo
fechados também na Praia do Canto.
O empreendimento de número 12 do bairro será
localizado na Rua Moacir Avidos, próximo ao Day By
Day. O edi cio vai contar com apartamentos de 2 e 3
quartos, com área de 62 a 86 metros quadrados.
Os inves mentos em novos terrenos e os projetos
para os novos empreendimentos estão acelerados e
estamos, sempre, com a visão no futuro. Como
sempre destacamos, nos tempos atuais nada
subs tui a solidez e o compromisso de entrega.

Empreendimentos entregues
somente em Jardim da Penha

O retorno para o bairro
Após quase 10 anos e com empreendimentos
entregues em outros bairros de Vitória, em Vila Velha
e no interior, retornamos a Jardim da Penha com
novos negócios. Assinamos, no mês de setembro,
dois contratos para a construção de edi cios
residenciais, com 1, 2 e 3 quartos.
O empreendimento de número 26 será construído na
rua Carijós, próximo à Av. Anísio Fernandes Coelho,
famosa Rua da Lama. O edi cio vai contar com
garagem no subsolo e no térreo, área de lazer, loja e
cinco pavimentos com apartamentos de 1 e 2
quartos, com área de 36 a 60 metros quadrados.
Já o empreendimento 27, será construído na Rua
Eugenílio Ramos, próximo a Paróquia São Francisco
de Assis. O edi cio vai contar com garagem no subsolo
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Ed. Manhatan
Ed. Baden Powel
Ed. Anna Beatriz
Ed. Cambridge
Ed. Laura Musse
Ed. Anna Carolina
Ed. Leo Palombini
Ed. Mar do Caribe
Ed. Norway
Ed. Ingrid Vervloet
Ed. Madison Office Tower
Ed. Praia de Malmock
Ed. Aspen
Ed. Bradenton
Ed. Shopping Proeng Hall
Ed. Paulo Alves
Ed. Miriam Leal
Ed. Praia de Labadee
Ed. Millenium
Ed. Shopping Jardins
Ed. Luiz Alberto Leal
Ed. University Center
Ed. Royal Caribbean
Ed. Marinho Delmaestro
Ed. Américo Faustini

1992
1992
1993
1994
1994
1995
1996
1997
1998
1998
2000
2000
2002
2003
2003
2003
2004
2005
2005
2006
2007
2007
2007
2008
2008
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Gourmet Grill com Churrasqueira e Forno de Pizza

Piscina

STAND DE VENDAS:

(27) 3229-1022

VISITE O STAND DE VENDAS
NA RODOVIA DO SOL,
PRÓXIMO A HYUNDAI PRIME.

Sustentabilidade
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Bicicleta x Sustentabilidade =
Mobilidade Urbana
Estamos na Era da sustentabilidade, na qual
todas as ideias e ações que contribuem
para a preservação do meio ambiente são
executadas com brilho nos olhos e,
consequentemente, geram fatores
sucientes e válidos para o futuro da nova
geração de cidadãos.

sistema ao longo das principais vias da
cidade. O projeto do município ainda está
no papel, mas se aprovado, moradores e
turistas vão aproveitar o serviço para
praticar exercícios, apreciar a natureza,
além, é claro, os cuidados com o meio
ambiente.

Há pouco mais de um ano, a Prefeitura de
Vitória implantou o sistema municipal de
compartilhamento de bicicletas na cidade,
oferecendo aos moradores e visitantes da
capital, o serviço de empréstimo de bikes. O
projeto, executado em parceria com
empresas privadas, surtiu efeito positivo e
adeptos das pedaladas diárias ou apenas
noscom
ns
de semana.
Gourmet Grill
Churrasqueira
e Forno de Pizza

Pensando na sustentabilidade, na saúde e
na mobilidade dos condôminos, e nos
cuidados com a natureza, projetamos
alguns empreendimentos que irão contar
com o sistema de compartilhamento de
bicicletas entre os moradores.

De acordo com o site do Bike Vitória, já
foram mais de 285 mil viagens e 102
toneladas a menos de emissão de CO2 no
céu de Vitória. O projeto, além de cuidar da
natureza, incentiva a atividade física.

Na cidade de Vitória, o Ed. Address Praia do
Canto e o Ed. Antônio Gonçalves, em
Piscina
Jardim
Camburi, serão equipados com o
Bike Sharing. Em Vila Velha, o Ed. City of
Lawton, na Praia de Itaparica, e o Ed.
Myrthes Vieira, na Praia da Costa, também
irão contar com o sistema de
compartilhamento de bicicletas.

Seguindo os mesmos objetivos, a Prefeitura
de Vila Velha pretende implantar o mesmo
Fitness

Brinquedoteca
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Acompanhe seu empreendimento

CARIACICA - ES

Com o reboco interno 100% concluído, concentramos os esforços na instalação
das bancadas, soleiras e divisórias de granito. O alumínio da pele de vidro já foi
totalmente instalado. O vidro já se encontra todo na obra e será instalado no mês
de outubro. O reboco externo segue em ritmo acelerado já com 80% executado.
Os peitoris de granito da fachada estão 90% concluído. A impermeabilização dos
box's das suítes encontra-se no 7º po. Toda a cerâmica interna já está na obra e
seu assentamento inicia na segunda quinzena de outubro.
O reves mento cerâmico da fachada encontra-se totalmente
concluído e a instalação dos vidros da mesma segue acelerada, com
70% já ﬁnalizado. O emassamento interno segue no 9º po e a
primeira demão de nta no 2º po. A montagem dos elevadores está
em sua fase ﬁnal. Os serviços de montagem da escada pressurizada,
do sistema de exaustão e da rede de gás já foram iniciadas. A
montagem da subestação, assim como, as instalações das redes de
CFTV, dados, voz e TV, terão seu inicio ainda em outubro.
O reboco interno encontra-se no 13º po. As paredes de gesso acartonado
segue no 10º po, junto com o contrapiso. As prumadas e fechamento de
esgoto foram 100% concluídos. Os ramais de água fria seguem no 9º po. As
tubulações e caixinhas elétricas seguem no 8º po. A fachada já está sendo
mestrada para início imediato do reboco externo.
O reboco externo será ﬁnalizado em outubro. O porcelanato da
fachada encontra-se 90% concluído. As paredes de gesso
acartonado foram totalmente concluídas. Os ramais de água
fria/quente seguem no 9º po, assim como, as instalações de
tubulação e caixinhas elétricas. A enﬁação encontra-se no 8º po e o
forro de gesso no 5º po. A impermeabilização do box está no 4º
po. O reves mento cerâmico de piso e parede segue acelerado no
3º po. As instalações das bancadas iniciam na primeira quinzena do
mês de outubro. Os dois elevadores já foram adquiridos.
A estrutura será totalmente concluída no mês de dezembro. A
alvenaria externa encontra-se no 2º po e a interna segue no 1º
po, junto com as tubulações e caixinhas elétricas, as prumadas
e fechamento de esgoto, se encontram no 3º po. No mês de
outubro, iniciam-se os serviços de instalação das redes de gás e
execução do contrapiso. Em novembro, será concluído o
Com o estaqueamento totalmente concluído, os serviços
estão concentrados na montagem das armações e forma dos
blocos de fundação. A concretagem da primeira laje será na
segunda quinzena de novembro.
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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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