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Capa

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

Palavra do Presidente

Renascimento assistido.

No dia 24 de janeiro de 2018, o valor do dólar caiu e os índices que 

medem a bolsa de valores se elevaram. Não houve nenhuma medida na 

economia que justicasse estas alterações.

Houve o julgamento da segunda instância (TRF-4) de um recurso impetrado pelos 

defensores do Ex-Presidente Lula, que se sentia insatisfeito e injustiçado com a 

condenação de primeira instância a nove anos e meio. Pois bem, o recurso não 

somente conrmou a sentença condenatória daquela instância, como elevou a 

pena para 12 anos e um mês.

Retrata para os brasileiros que ainda podemos contar com a lei e que ela é para 

todos. E o que precisamos não são de leis, mas da aplicação delas. É o que o 

empreendedor deseja. Leis aplicadas para termos rmeza nas regras e que balizem 

as relações contratuais. 

Tal situação gera estabilidade e este cenário traz empregabilidade e maior 

arrecadação de impostos. Por isto, houve a manifestação nos índices econômicos 

citados no início. São as outras instituições (Política e Jurídica) trazendo alento para a 

economia.

Se o ex-presidente vai ser preso. Se vai ou não se candidatar. São consequências das 

mais diversas interpretações do aparato jurídico. Mas o importante foi apagar a luz 

da impunidade que vinha se desenhando.

O Board (conselho) das empresas se reúne neste momento e passam a traçar novos 

cenários para as suas atividades. Indústrias se movimentando, empregos em 

retomada (o crescimento do desemprego já virou a curva há cerca de 4 meses), 

comércio se beneciando desta movimentação e a indústria imobiliária também se 

faz sentir.

Tínhamos três lançamentos imobiliários para o ano de 2018. Acabamos de conrmar 

o quarto. Também subsidiou esta decisão o baixíssimo estoque de imóveis prontos. E 

o ponto da curva, que é o investidor/comprador, volta para o mercado. Este 

percebe claramente que a retomada e a elevação de preços (muito retraídos) 

andam de mãos dadas.
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Novos lançamentos!

Nesta primeira edição do ano, você vai conhecer um pouco 
mais dos nossos próximos lançamentos para 2018. Só em Vitória, 
a previsão é de três empreendimentos. Em Vila velha, teremos 
mais um. Além disso, ainda temos projetos em aprovação em 
Cachoeiro de Itapemirim e em Anápolis. 

Você também vai conhecer um exemplo de superação. Há 24 
anos trabalhando no Grupo Proeng, "Seu Darcy", com 45 anos, 
conquistou o diploma do curso superior em Engenharia Civil. 
Contamos a sua história e trajetória nas páginas 4 e 5. Ele é nosso 
exemplo de vida. 

Na página 7, selecionamos três pontos turísticos da cidade de 
Anápolis para você conhecer. São locais que misturam natureza,  
tecnologia e a vontade de aprender. Se você mora na cidade e 
ainda não conhece ou se você pretende viajar pra lá, vale a 
pena fazer uma visita. Se preferir, você também pode visitar 
nossas obras na cidade, que seguem em ritmo acelerado.

Por falar nisso, na página 12, você acompanha o estágio das 
nossas obras. Ao todo, estamos com seis obras em andamento: 
Meridional Hotel, Offices & Mall em Cariacica. London Hotel & 
Offices e London Eye Offices em Anápolis. Address Praia do 
Canto e Ed. Antônio Gonçalves em Vitória. E City of Lawton 
Residencial em Vila Velha. 

Boa leitura!
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realizadas. “Estes são um pouco, entre tantas outras 
coisas, que conquistei ao longo de vinte e quatro anos 
trabalhando na Proeng e estão no meu hall de 
conquistas e vitórias. Mas uma grande conquista foi 
voltar a sala de aula, aos 28 anos, e concluir o ensino 
fundamental”.

Aquele rapaz do interior voltou a estudar e completou 
o Ensino Fundamental. Com a correria do dia a dia e 
com a chegada da filha Samilly, o obje�vo de terminar 
os estudos ficou em segundo plano, mas não foi 
esquecido. Muitas coisas marcaram a sua trajetória 
no Grupo Proeng, mais uma em específico ficou em 
sua memória. “Certo dia, um senhor chamado José 
Ferreira, encarregado de hidráulica, durante o 
expediente na obra, apontou para um estagiário de 
engenharia e disse: “Está vendo aquele estagiário? 
Ele tem futuro e vai longe. Observe a trajetória dele, 
ajude o no que for preciso, pois ele contribuirá para o 
futuro desta empresa”. O estagiário em questão é o 
atual Diretor Geral do Grupo, Antônio Gonçalves”.

“As vezes me pego a vaguear em pensamentos e 
consigo ver o primeiro dia de trabalho na Proeng, 
onde cada dia é um aprendizado novo. Procuro não 
expor o tempo que estou na empresa para que os 
colegas não se sintam obrigados a me ver como um 
cara velho de casa e dispensem, a mim, um 
tratamento diferenciado, mas procuro sempre 

Recursos Humanos

Com uma infância simples igual a toda criança 
do interior, “Seu Darcy”, como é conhecido 
pelos colegas de trabalho, nasceu e cresceu no 

norte do Espírito Santo. Iniciou muito tarde os 
estudos e, aos 11 anos, ainda frequentava a 1ª série 
do Ensino Fundamental. Com a cara e a coragem, 
mudou-se para a capital em 1993. Trazia com ele a 
esposa, Sandra Evangelista, grávida de 3 meses e, nos 
braços, apenas duas bolsas de roupas.

Chegou à Vitória com 21 anos e logo foi procurar 
emprego para sustentar a esposa e o filho que estava 
por vir. Após dois meses, conseguiu trabalho como 
auxiliar de serviços gerais na Proeng Construtora, 
empresa fundada pelo Engenheiro Lamberto 
Palombini Neto e que na época, já havia entregue 
alguns empreendimentos na capital. 

De acordo com o Sr. Darcy, foi di�cil no 
início. “Tinha dificuldades de me 
integrar com os colegas e de 
e n t e n d e r  a  d i n â m i c a  e 
funcionamento de uma obra. Era 
um ambiente totalmente hos�l 
para um rapaz recém-chegado do 

interior do Estado”.

Ao longo do tempo, 
com a chegada do 
p r i m e i r o  fi l h o 
D e i v i d ,  n o v a s 
c o n q u i s t a s  s e 
concre�zaram. 
Segundo ele, o 
ca s a m e nto,  o 
p r i m e i r o 
emprego, a casa, 
o carro e a moto 
s ã o  a l g u m a s 

das conquistas 

Sr. Darcy com a filha Samilly, a esposa Sandra e o filho Deivid.

Darcy: um exemplo de vida 
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Para ele, não foi nada fácil conciliar a faculdade com a 
família e o trabalho. “Aquele que tem um obje�vo 
s a b e  q u e  a  v i d a  é  fe i t a  d e  re n ú n c i a .  A s 
confraternizações de família, o bate papo com os 
amigos e o lazer dos finais de semana são subs�tuídos 
por horas e horas de dedicação aos estudos. Ainda 
mais para morador de periferia, onde o disk silêncio 
não funciona, tornando-se um problema para a 
concentração. Então, a solução é esperar todos irem 
dormir para estudar”.

De acordo com Sr. Darcy, o aprendizado nunca para e 
os sonhos nunca morrem: “O aprendizado não para. 
Ele é constante. Não vou parar aqui. Já em seguida 
iniciarei uma pós-graduação. Não sonho alto, mas 
vivo intensamente cada dia como se o amanhã não 
viesse a exis�r, mas como todo ser humano, desejo  
uma terceira idade mais estável, economicamente”.

A ficha ainda não caiu para o Sr. Darcy, que agradece a 
sua família, aos amigos e aos colegas do Grupo Proeng 
pelo apoio, mo�vação e compreensão. Ele dedica a 
sua conquista à memória de seu pai Oraldo dos 
Santos. “Meu pai, homem iletrado que lutou, criou 
seus filhos e os amou intensamente e ensinou que 
uma das principais qualidades de um homem é o 
caráter. Todos foram responsáveis por fazerem com 
que o pedreiro, vindo do interior, se tornasse 
engenheiro”.

" To d o s  e s s e s  fato s  co nt r i b u í ra m  p a ra  o  m e u 
amadurecimento como esposo, como pai, como amigo, 
como funcionário, como cidadão e, principalmente, como 
ser humano. Acredito na capacidade do ser humano de 
gerar coisas boas e dignas de pres�gio, pois somos 
passageiros e com tempo determinado. Assim, como o 
gestor iden�fica um talento e gera outro gestor, todos nós 
devemos gerar os talentos que nos sucederão, pois nessa 
trajetória, as pessoas nos observarão e, ainda que a uma 
certa distância, absorverá aquilo lhe será ú�l".

desenvolver minha função com profissionalismo e 
responsabilidade”, ressaltou.

Certa vez, em uma cerimônia de entrega de chaves, Sr. 
Darci ouviu uma frase, dita pelo Presidente da 
empresa, Dr. Lamberto Palombini Neto, que lhe 
chamou a atenção: “O futuro se constrói com 
trabalho e dedicação”. 

Com a frase e a interpretação de um vídeo 
apresentado em uma palestra do SIPAT, Sr. Darcy 
compreendeu que “Para  toda  empresa ,  o 
colaborador que almeja crescer profissionalmente 
deve resolver os problemas e não criar problemas. Foi 
a par�r desta observação que a luz acendeu e eu 
decidi que iria me instruir. Então, voltei a sala de aula 
com um propósito definido, que os anos seguintes se 
encarregaram de concre�zar”.

Aos 40 anos, voltou novamente à sala de aula e 
concluiu o Ensino Médio. E aos 45, Darcy Sousa dos 
Santos, nosso colaborador há 24 anos, completou 
mais uma etapa em sua vida, a conclusão do Ensino 
Superior, no curso de graduação em Engenharia Civil.

Entender o porquê das coisas foi o “x” da questão 
para o Sr. Darcy. “Nunca quis, simplesmente, fazer, 
mas saber o mo�vo de fazer daquela forma. 
Confeccionar um traço de concreto, entender o 
processo de cura, porque usar um determinado 
material, porque ocorrem falhas de execução ou 
funcionamento. São inúmeros ques�onamentos que 
surgem e, na maioria das vezes, as informações 
necessárias não estão acessíveis. Por este mo�vo, 
resolvi entrar na faculdade e estudar engenharia”.

Sr. Darcy com os colegas do curso de Engenharia Civil em um evento da faculdade: 
"Simpósio de engenharia, exposição e troca de conhecimento." 

Família do Sr. Darcy. Pai (in memoriam), mãe e irmãos. 



O Grupo Proeng S.A. sente-se honrado por estar presente em Anápolis com 
dois empreendimentos que traduzem toda a qualidade, inovação e 

credibilidade que têm pautado nossos 28 anos de história. 
Com projetos residenciais, comerciais e hoteleiros, criamos endereços 

completos para quem deseja trabalhar, investir, viver ou se divertir. 

Ao pensar em seu próximo investimento, compare e 
faça a melhor opção, escolha o Grupo Proeng S.A. 

O endereço certo para as conquistas

da sua vida, também em Anápolis-Goiás.



Turismo
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Anápolis - Onde visitar?

Se você mora em Anápolis ou pretende 
visitar a cidade, selecionamos três pontos 
turísticos que valem a pena conhecer. 

Parque Ambiental Ipiranga

Situado no bairro Jundiaí,  o Parque 
Ambiental Ipiranga foi inaugurado em 2010. 
Boa parte da área do parque foi assentada 
sobre uma antiga oricultura municipal, 
onde se preservou as árvores nativas e 
cinquentenárias. O restante do parque foi 
assentado sobre uma área abandonada, 
dando lugar a pista de caminhada, de 
ciclismo e patins, pergolados, mirante, 
bosque, teatro de arena, espaço para a 3ª 
idade, banheiros, quiosques, orquidário, 
centro de estudos ambientais e área de 
lazer para as crianças.

Base Aérea de Anápolis

Criada em 1972, a Base Aérea de Anápolis 
(BAAN), a 70km do centro de Goiânia, 
abriga aeronaves de interceptação da 
Força Aérea Nacional e tem, como missão, 
realizar operações de defesa aérea no 
território nacional. A cidade de Anápolis foi 
escolhida como base por sua proximidade 
com a Capital Federal, Brasília, se tornando 
referência para a aviação de caça 
nacional e internacional. Em 1997, a BAAN 
iniciou seu programa de visitações, que 
aproxima o público do trabalho realizado 
pela Base. Para visitar é necessário fazer 
agendamento prévio.

Planetário Digital e 
Observatório Astronômico

Inaugurado em 30 de janeiro de 2014, o 
Planetário Digital 3D e Observatório 
Astronômico de Anápolis é o primeiro em 
versão digital do estado goiano. Com 1.200 
m² de área construída, o prédio contempla 
uma cúpula em formato hemisférico de 10 
metros de diâmetro, próprio para projeções 
digitais fulldome. Além disso, é possível 
observar os corpos celestes por meio de 
telescópios. O Planetário Digital funciona 
para o público em geral de quarta-feira a 
sábado, das 18 às 22 horas.
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Praia do Canto e Jardim da Penha
recebem lançamentos em 2018

Praia, calçadão, restaurantes, supermercados, 
escolas e um leque de opções de serviços e 
lazer nas regiões mais valorizadas de Vitória. 

Os bairros Praia do Canto e Jardim da Penha 
receberão este ano novos empreendimentos do 
Grupo com unidades de 1, 2 e 3 quartos.

De acordo com o novo Índice Ademi-ES/VivaReal, 
divulgado em 2017, Vitória está entre as cidades 
brasileiras que registraram um dos melhores 
desempenhos com relação à valorização dos imóveis 
residenciais ver�cais à venda e para locação nos 
úl�mos dois meses. No compara�vo entre julho e 
agosto, a capital saiu da 11ª posição para 7ª, 
respec�vamente, permanecendo, por exemplo, à 
frente de grandes cidades como São Paulo, Brasília, 
Belo Horizonte e Porto Alegre. 

Com relação aos bairros mais desejados para compra 
na capital, o Índice Ademi-ES/VivaReal apontou, pela 
1º vez, no topo da preferência, o bairro Jardim da 
Penha, empatado com Praia do Canto, ambos com 
24%. Jardim Camburi aparece em 3º lugar, com 21%. 

O bairro Jardim da Penha, conhecido pelas suas 
praças, pela proximidade com a praia e com a 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 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 chamado, 
está na região con�nental de Vitória, em uma 
localização única e privilegiada.

Por conta da proximidade com a Universidade, 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.

Já o bairro Praia do Canto, o queridinho da capital, se 
destaca pela infraestrutura de serviços, lazer e 
turismo, abrangendo uma variedade de restaurantes, 
cafés, hotéis, academias e bares. Localizado em uma 
região com grande crescimento econômico e próximo
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 as principais avenidas de Vitória, o bairro é referência 
na decisão pelo inves�mento em empreendimentos 
residenciais de alto padrão. 

Originado a par�r de um loteamento, cujo autor foi o 
Engenheiro Saturnino de Brito, que projetou ruas 
largas, tendo como eixo central a Avenida Nossa 
Senhora da Penha, a Reta da Penha. O loteamento 
abrangia parte do bairro Santa Lúcia, devido ao 
prolongamento das avenidas Rio Branco, Aleixo Neto 
e Constante Sodré.

Segundo informações no site da Prefeitura de Vitória, 
o bairro, na época, era u�lizado como área de lazer e 
moradia próximos ao mar. Exis�am as Praias do 
Barracão, das Castanheiras, do Canto, Comprida e de 
Santa Helena, além das Ilhas do Boi e do Frade. Com o 
aterro realizado pela COMDUSA, em 1972, as 
referências dessas praias desapareceram e o nome 
Praia do Canto se consolidou.

“Até o final da década de 50, quando saíram de 
circulação, os bondes faziam ponto final na Rua Aleixo 
Neto, trazendo moradores do Centro e Jucutuquara 
para a Praia do Barracão. No final da Rua João da Cruz, 
exis�a um mangue onde moravam os pescadores, 
sendo os mais conhecidos o velho DonDon e o Sizino”.

Os lançamentos

Em Jardim da Penha, o próximo empreendimento 
será construído na Rua Carijós, próximo à Av. Anísio 
Fernandes Coelho, famosa Rua da Lama. O edi�cio, 
com duas torres, 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.

Um novo lançamento está previsto para o bairro e 
será localizado na Rua Eugenílio Ramos, próximo a 
Paróquia São Francisco de Assis. O empreendimento 
vai contar com garagem no subsolo e no térreo, área 
de lazer e cinco pavimentos com apartamentos de 2 e 
3 quartos, com área entre 60 e 84 metros quadrados. 

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. 
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Exposição Movimentos de 
Jorge Solé no Shopping Jardins

O ar�sta plás�co Jorge 
Solé, que escolheu o 
Espírito Santo como 
residência e fonte de 
ex p i ra çã o,  fez  s u a 
primeira exposição de 
2 0 1 8  n o  S h o p p i n g 

Jardins. Na exposição Movimentos, o ar�sta, de 68 
anos, trouxe para o Jardins uma série de 30 trabalhos, 
em sua maioria inéditos. São quadros pintados em 
acrílico, seu material favorito, que buscam retratar 
imagens que habitam o seu dia a dia e, também, 
trazidas de seu imaginário.

Prodígio capixaba lança livro no Jardins

Nina Frainer é uma 
v e r d a d e i r a  g a r o t a 
prodígio. Conhecida 
nacionalmente pela sua 
h a b i l i d a d e  c o m  a 
sanfona, a menina de 
a p e n a s  n o v e  a n o s 

contará sua história em um livro. A obra, in�tulada de 
“A Menina da Sanfona Azul”, foi lançada em janeiro, 
na livraria Logos, e conta um pouco da sua trajetória, 
destacando pontos que surpreendem e mostram que 
seu talento e precocidade era mostrado desde bebê. 

Férias no Jardins e no Proeng Hall

No mês das férias, a 
criançada fez a festa no 
Shopping Jardins e no 
Proeng Hall. O trenzinho 
de rua saiu do Proeng 
Hall e circulou pelas 
principais ruas do bairro 
e pela orla de Camburi. Já 

no Jardins, a programação e animação ficaram por 
conta da Wizard. 

Jardins Fest Rock - Edição Verão

O Shopping Jardins celebrou o verão 2018 com o 
melhor do rock capixaba na segunda temporada do 
Jardins Fest Rock, realizado nos dias 26 e 27 de 
janeiro, na praça de alimentação. O fes�val teve início 
com a apresentação de Saulo Simonassi Trio. O 
guitarrista, cantor e compositor Saulo Simonassi, um 
dos músicos mais respeitados do Espírito Santo, tem 
seu nome ligado a vários projetos importantes da 
história musical contemporânea capixaba, sendo 
uma referência para os jovens músicos.

Mochila Solidária

Caderno, lápis, caneta, régua e demais materiais 
escolares entraram na lista da campanha Mochila 
Solidária do Shopping Jardins. Durante o mês de 
janeiro e o início de fevereiro, o Shopping arrecadou 
itens essenciais para a volta às aulas de muitas 
crianças. Todo material escolar doado foi entregue 
para a Obra Social Gabriel Delani em Novo Horizonte, 
Cariacica. As crianças agradecem!

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



CARIACICA - ES

Acompanhe seu empreendimento

A instalação da pele de vidro da fachada encontra-se 100% concluída. As 
janelas das suítes estão em andamento, com 70% já instaladas. Os peitoris 
de granito foram concluídos. A impermeabilização dos box’s das suítes 
segue no 9º pavimento. O assentamento de cerâmica interna segue em 
ritmo acelerado, no 7º pavimento, junto com a colocação das bancadas, 
soleiras e divisórias de granito.

O porcelanato da fachada foi totalmente concluído. As paredes de gesso 
acartonado encontram-se no pavimento superior duplex. A primeira 
demão de �nta segue no 2º �po. A impermeabilização com manta está 
sendo executada na área de lazer e piscina na cobertura. O forro de 
gesso segue no 9º �po. A impermeabilização de box está no 8º �po e o 
reves�mento de piso e parede no 7º �po. As bancadas de granito 
encontram-se no 6º �po. Com os vidros dos guarda-corpo das varandas 
finalizados, concentraremos os esforços na instalação dos vidros da pele 
de vidro da fachada. Em fevereiro, serão iniciadas as instalações das 
portas de madeira e a instalação dos marcos do elevador.

A estrutura e alvenaria externa encontram-se totalmente concluídas. A 
alvenaria interna segue no pavimento superior duplex. Os ramais de gás 
seguem no inferior duplex e o contrapiso no 6º �po. As tubulações e 
caixinhas elétricas encontram-se no 5º �po, junto com os ramais de água. O 
gesso corrido das paredes e tetos seguem no 3 �po e o reboco interno no 2º 
�po. A chumbação dos contramarcos de alumínio encontra-se no 4º �po.

Com as esquadrias de alumínio todas colocadas, concluiremos a 
instalação dos vidros até o final de fevereiro. A primeira demão de 
�nta encontra-se no 9º pavimento. A instalação dos dois úl�mos 
elevadores está em fase final. Os dutos da escada pressurizada já 
estão sendo fabricados para a instalação na obra. A instalação das 
portas encontra-se no 1º �po. Todos os esforços estão concentrados 
na área de lazer da cobertura e nas portarias do térreo.  

O reboco interno está totalmente concluído. O reboco externo segue em 
ritmo acelerado com 65% já finalizado. As paredes de gesso acartonado 
seguem no 14º �po, seguida das tubulações e caixinhas elétricas no 13º 
�po e dos ramais no 12º �po. Iniciaremos o assentamento dos peitoris 
de granito da fachada e das bancadas de granito das salas. 

Foram concluídas todas as vistorias nos edi�cios vizinhos para o início das 
obras. Com a contratação da empresa de fundação e contenções, o início 
das obras está confirmado para o mês de março. 

Concluída toda a fundação e concretada a primeira laje em dezembro 
de 2017. A estrutura segue em ritmo acelerado com a concretagem das 
lajes do pilo�s e 1º �po dentro do mês de fevereiro. A alvenaria externa 
da garagem inicia em março. 
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Parceiros

2

Vidraçaria 
Cobilândia

Av. João Francisco Gonçalves, Nº 325
Cobilândia - Vila Velha/ES

(27) 99733-0509
vidracariacobilandia@hotmail.com

Fechamento de varandas, 
box de alumínio e esquadrias em geral 

Os produtos Salvador Pré-moldados atendem 
todas normas e exigências técnicas para melhor 

atender as necessidades de seus clientes.

Av. Paulo Miguel Bohomoletz, nº 1000 - Civit I - Serra/ES

www.salvadorpremoldados.com.br
(27) 3298-8000
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