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Cariacica ganha seu primeiro hotel de grande porte, com capacidade 
para receber, aproximadamente, 250 hóspedes acomodados. 
O Meridional Hotel, Offices e Mall é o nosso 80o empreendimento 
construído e o primeiro na cidade, e já está em pleno funcionamento. 
Na parte comercial, as salas e lojas estão sendo personalizadas para 
iniciar as atividades, mas em dois pavimentos, a Unimed Vitória montou 
a sua unidade Unimed Personal com 18 consultórios, podendo atender, 
diariamente, cerca de 200 pacientes. Na parte hoteleira, a rede Nobile 
Hotéis inícia suas operações ainda este ano. Enquanto isso, as suítes estão 
sendo preparadas com todos os detalhes da rede. Nas páginas 06 e 07 
você vai conhecer um pouco mais do município e do empreendimento. 
Na página 08, você confere as fotos do evento de entrega. 

A exclusividade, a tecnologia e a comodidade do nosso mais novo 
empreendimento na Praia do Canto você confere na página 05. Na 
fase de lançamento, o Monteiro de Lemos Proeng Home é um charme 
a parte e está muito bem localizado, próximo das ruas Joaquim Lírio e 
Aleixo Netto, onde se concentram boa parte dos bons restaurantes do 
bairro, além da próximidade com o  Day by Day, do Agoraa Gourmet e 
de muitas outras opções gastronômicas. 

Nas páginas 10 e 13, fotos do evento de entrega do Address Praia do 
Canto e um pouco mais da entrega do London Hotel e Offices, em 
Anápolis. Ambos empreendimentos foram entregues em janeiro e já 
estão 100% prontos. O Address ainda possui unidades disponíveis. 

E você sabia que as unidades decoradas inspiram na hora de você 
projetar ou ter ideias de decoração do seu apartamento? Nas páginas 
14 e 15, você vai conhecer um pouco mais do projeto do apartamento 
decorado de três quartos do City of Lawton Residencial, em Itaparica. 
Nossa arquiteta, Vanessa Batista, caprichou nos detalhes. 

Boa leitura!
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Palavra do Presidente
Há muito o que celebrar. 

No mês de junho o Grupo Proeng completou 30 anos de existência.

Iniciamos em uma sala de 16m2 em Jardim da Penha. O local era pequeno, 
mas o sonho e as metas já eram grandes. A equipe toda era composta 
por mim, que dirigia um Ford Pampa, e ninguém mais. Com três meses de 
existência, admiti a nossa primeira colaboradora, Dona Mercedes. Mulher 
de fibra e que deixou um ótimo trabalho. De lá, fomos para um outro endereço, na Av. Leitão da 
Silva, e deste para a sede atual, onde estamos há cerca de 25 anos.

Muito - permitam-me repetir - MUITO foi feito.
 
De uma construtora, nos transformamos em um grupo econômico. Saímos do universo físico de um 
bairro para alcançar toda a cidade de Vitória. Atingir outras localidades não somente no Espírito 
Santo, mas em outros Estados. E por que não outro país?
 
Foram mais de 80 prédios entregues. Cerca de 6.500 famílias ou 26.000 pessoas que, hoje, vivem 
ou trabalham em um imóvel Proeng. Se adicionarmos a estes números as salas comerciais e lojas 
dos malls (100% propriedade Proeng) teremos uma população circulante em imóveis com a nossa 
marca. Que grande expressão!

Colaboradores antigos, com 20 e 25 anos de empresa, são em grande número. Mais de 15 anos, 
outros tantos. Em vários casos, inclusive, atingindo a segunda geração. Empresa e colaboradores que 
de mãos dadas cresceram juntos. Reciprocidade e cumplicidade são as palavras que nortearam 
este tempo. 

Porém, falta MUITO ainda para acontecer. Os planos continuam ousados e estão sendo trabalhados 
e implementados com muito cuidado. No próximo Informativo, abordaremos as construções que 
ocorrem aqui, nos EUA (Flórida, Oklahoma e New Jersey). Todos com a marca Proeng América.

Logo, ao invés de depositarmos nosso futuro no governo e suas medidas, optamos por ficar atentos 
e sensíveis a estas, e continuar com uma política própria e desenvolvimentista. Questão de opção 
e de decisão. ATITUDE.

Se listássemos a quem devemos registrar e agradecer, poderíamos cometer grave erro. Vou fazer 
de forma diferente. Vamos escrever um livro e lá deixar registrado para a posteridade o que foi feito 
e como foi feito. Há, certamente, conteúdo e relevância para tal.

Estou escrevendo este artigo com a reforma da Previdência aprovada na comissão e a ser submetida 
à câmara dos deputados. Momento de extrema relevância para aqueles que sonham com um 
país de mais oportunidade, mais justo e, porque não, com reais possibilidades de futuro.

Tempo para comemorar esta caminhada de 30 anos.
Tempo para renovar energia e esperança.
Tempo para realinhar um caminho sempre vertical e proativo.
Que Deus continue olhando a todos nós do Grupo Proeng e, acima de tudo, os Brasileiros.

Lamberto Palombini Neto, M. Sc
Presidente do Grupo Proeng S.A.
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O bairro Praia do Canto é um dos mais 
nobres da capital. Próximo à praia e à 

Av. Nossa Senhora da Penha, a vizinhança 
abriga um grande número de comércios 
e serviços. Segundo levantamento da 
Prefeitura de Vitória, ao todo, são 208 bares, 
275 restaurantes, nove supermercados, 44 
farmácias, 16 escolas de nível fundamental 
e 19 de nível médio.

Muitas pessoas escolhem o bairro para 
morar exatamente por conta de todas 
essas vantagens. A vizinhança tranquila e 
com comércios, serviços e lazer no entorno 
desperta a atenção e o desejo de comprar 
a casa própria na região.

Um dos empreendimentos lançados 
recentemente com esse foco é o 
Monteiro de Lemos Proeng Home, na Rua 
Moacir Avidos. Ao todo, o prédio terá 20 
apartamentos de dois e três quartos com 
suíte. A metragem varia entre 66,59 e 
130,60 m². O condomínio ainda conta com 
uma área de lazer com playground, salão 
multiuso, espaço gourmet, piscina e área 
descoberta.

O Monteiro de Lemos também vai contar 
com tecnologia e segurança na palma da 

mão. Todos os apartamentos serão equipados 
com automação residencial, em que o 
morador poderá ligar e desligar a luz e o ar 
condicionado, por exemplo, antes mesmo de 
entrar no apartamento. Todas as unidades 
terão fechadura com leitura biométrica. 

Vantagens

O Grupo Proeng aposta em vários diferenciais 
em seus empreendimentos. Com foco 
na tecnologia, além da automação dos 
apartamentos, o empreendimento vai 
receber elevadores inteligentes, sensores de 
presença no hall e garagem, placas solares 
para aquecimento de chuveiros e torneiras, 
portaria virtual, entre outras ações que 
garantem a otimização dos recursos naturais 
e que resulta, diretamente, na redução das 
contas do condomínio.

Com foco na sustentabilidade, as unidades 
vão contar com descarga inteligente, 
medidores individuais de água e portas de 
madeira reflorestada. Nas áreas comuns, 
haverá captação da água da chuva e do ar-
condicionado e torneiras com fechamentos 
automáticos. O empreendimento também 
contará com compartilhamento de bicicletas 
e coleta seletiva de lixo.

Em uma região repleta de serviços e conveniências, um dos bairros
mais charmosos de Vitória ainda atrai novos moradores e investidores.

EXCLUSIVIDADE, TECNOLOGIA E
COMODIDADE NA PRAIA DO CANTO

Lançamento
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CARIACICA RECEBE SEU PRIMEIRO
HOTEL DE GRANDE PORTE

O empreendimento é o primeiro e único com bandeira no município

A   15 km de Vitória, Cariacica está em uma localização privilegiada, 
sendo um grande elo entre o litoral e a região serrana do Espírito 

Santo. Cortada pelas rodovias BRs 262 e 101, principais corredores 
viários do município, a cidade é porta de entrada para Vitória, 

Vila Velha, Serra e Viana. 

Segundo estimativa do IBGE, a população de Cariacica 
é de 381.802 habitantes e 96% se concentra na área 

urbana da cidade, que recebeu atrativos como 
os estádios Arena Sicoob Unimed e Kléber 

Andrade, únicos do Estado a receber 
seleções para treinamento durante a 

Copa do Mundo 2014.

De acordo com o site Descubra 
o Espírito Santo, do Governo 
Estadual, a cidade possui 
capacidade em receber 
eventos e atrações de grande 
porte. Em 2014, o município 
recebeu o show do ex-Beatle 
Paul McCartney, atraindo mais 
de 34 mil pessoas ao estádio 
Kléber Andrade. 

Segundo o site Booking.
com, um dos principais para 
pesquisa e reserva de suítes 
e apartamentos no Brasil 
e no exterior, Cariacica 
possui apenas dois hotéis 
cadastrados e grande 
parte do serviço de 
hotelaria é direcionado 
para a capital, onde se 
concentra o maior fluxo 
de hóspedes. 

Fluxo este que será 
direcionado, ainda em 
2019, para o Meridional 
Hotel, Offices e Mall, que 

Entrega 
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será administrado pela Nobile Hotéi. 

Com mix de lojas, salas comerciais e 
suítes hoteleiras, o empreendimento foi 
totalmente entregue aos proprietários em 
um evento que reuniu empresários do setor, 
investidores, autoridades e colaboradores 
da construtora.

Na ocasião, o diretor geral Antônio 
Gonçalves apresentou o empreendimento 
e reforçou a sua importância para a cidade 
de Cariacica e, principalmente, para o 
Espírito Santo.

A diretora administrativa e financeira, 
Claudia Mara Rocha e Rocha, mostrou as 
possibilidades de gestão do hotel e elegeu 
os conselheiros que irão acompanhar a fase 
de implantação e operação da Nobile.

Em maio, as salas comerciais e lojas foram 
entregues aos proprietários, dando início 
às obras e mudanças dos futuros escritórios 
e comércio no local. A Unimed Vitória, 
instalada em dois pavimentos, adiantou as 

obras e inaugurou a sua unidade Personal, 
oferecendo um ambiente confortável com 18 
consultórios, podendo atender, diariamente, 
mais de 200 pacientes. 

O atual prefeito de Cariacica, 
Geraldo Luzia de Oliveira 
Junior, o Juninho, esteve 
presente no evento e falou 
um pouco da chegada do 
hotel na região, destacando 
o turismo religioso, que é 
forte no município. 

Juninho pontuou os 
benefícios que o empreendimento vai trazer 
para a cidade, revelando futuras mudanças 
nas vias do entorno do hotel, que vai oferecer 
melhoria no trânsito e aumentar a segurança 
na região.

O empreendimento está localizado no principal 
eixo de desenvolvimento do município, sendo 
vizinho da prefeitura, da faculdade Faesa, das 
sedes do Fórum Municipal e da Promotoria de 
Justiça do Ministério Público, da maternidade 
São João Batista e do Hospital Meridional, 
considerado o único centro transplantador 
cardíaco do Estado, especializado em casos 
de alta complexidade, com 10 mil cirurgias 
por ano e 800 novas internações por mês.

As suítes hoteleiras e apartamentos do 
empreendimento serão administradas pela 
rede Nobile Hotéis, que é a terceira rede no 
ranking das administradoras hoteleiras com 
54 hotéis e quase 12 mil quartos. A Nobile 
conta hoje com unidades hoteleiras em todas 
as regiões do país e também no Paraguai e 
no Chile. 

O Nobile Inn Meridional será o primeiro e 
único hotel com bandeira no município. Suas 
operações iniciam ainda em 2019.
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Eventos
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COQUETEL E ASSEMBLEIA DE ENTREGA DO
ADDRESS PRAIA DO CANTO

Eventos



Informativo Grupo Proeng S.A. - 11

Quando se fala em viver em Vila 
Velha, a Praia da Costa é a grande 

estrela. Não há discussão. Além da orla 
movimentada e da praia badalada, o 
bairro também se destaca pela quantidade 
de estabelecimentos comerciais dos mais 
diversos tipos, oferencendo praticidade 
aos moradores. Neste nicho, reinam as 
opções gastronômicas, dos mais variados 
cardápios: hamburguerias, pizzarias, 
saladerias, cafeterias, comida italiana, 
frutos do mar, carnes e por aí vai.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a região 
tem 211 estabelecimentos deste tipo, 
entre bares e restaurantes. Não é pouca 
coisa, não! “Opção é que não falta, de 
variedades diversas. Moro na conhecida 
“rua das delícias”. Meus preferidos são 
sempre com doce (risos). E tem bares 
com sobremesas, docerias em específico 
e sorveterias”, comenta a assessora de 
imprensa Adriana Jenner, de 41 anos, que 
mora há 15 na Praia da Costa.

Onde viver

Para quem busca todas as vantagens de 
viver na Praia da Costa, o Grupo Proeng 
está com um novo empreendimento na 

região: o edifício Myrthes Vieira, localizado 
na rua Desembargador Augusto Botelho, a 
poucos metros do calçadão e próximo aos 
principais restaurantes. 

A funcionária pública Rafaela Carneiro 
Almeida, de 53 anos, será uma das futuras 
moradoras do novo prédio. Hoje, ela mora em 
Bento Ferreira. Como vai aposentar em junho 
deste ano, está em busca de qualidade de 
vida, e espera encontrá-la, ao lado do marido, 
no bairro canela-verde. “Essa é a prioridade. 
Acordar e ter o mar azul para mergulhar, 
caminhar ou um passeio de bike de manhã 
não tem preço”, declara. “E a orla é linda à 
noite, e a iluminação própria da praia deixa 
tudo mais agradável e bonito.”

A gastronomia da região também faz os olhos 
de Rafaela brilharem. “Meu marido gosta 
muito da Praia da Costa e sempre quis morar 
lá, vamos à praia e gostamos dos restaurantes 
da Rua 15 de Novembro. Há uma grande 
variedade e sempre somos muito bem 
atendidos”, relata ela, que também vê como 
atrativo morar perto de tudo. “Tem tudo perto, 
como padaria, hortifruti, supermercados, lojas, 
tudo muito agradável. E as ruas arborizadas 
fazem toda a diferença”, opina.

Além da orla e de estar perto de tudo, o bairro possui
grande variedade de restaurantes e bares.

PRAIA DA COSTA: UM BAIRRO PARA
QUEM AMA A BOA GASTRONOMIA

Obras Adiantadas
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ENTREGA DO LONDON HOTEL & OFFICES
EM ANÁPOLIS, GOIÁS.

Com 30 anos de mercado e forte presença no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, o 
Grupo Proeng inaugura o seu primeiro empreendimento em Anápolis, a 50 km 

de Goiânia, em Goiás. Construído na Rua Coronel Batista, no setor central, o London 
Hotel & Offices está localizado em um região de grande fluxo de pessoas, perto de 
uma das importantes e famosas vias do município e próximo da Prefeitura, do Teatro 
Municipal, do Shopping, de estabelecimentos gastronômicos e concessionárias.

O London Hotel & Offices é o 78º empreendimento entregue pela construtora e reúne um 
mix de salas comerciais e suítes hoteleiras em um único empreendimento, aliado a um
centro de convenções, restaurante e estacionamento rotativo, com uma moderna e
completa estrutura de negócios e turismo. Com um perfil moderno, o empreendimento 
conta com 261 unidades, sendo 171 quartos de suítes e 90 salas comerciais. 

Confira algumas fotos do empreendimento:

Eventos
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Decorados influenciam não só na compra do apartamento,
mas também na futura decoração.

Na hora de comprar um imóvel, visitar um 
apartamento decorado pode fazer toda 

a diferença na decisão final. E se por acaso 
a compra for feita antes, pode influenciar o 
futuro morador na decoração da própria 
casa, afinal, nada como ver ao vivo como 
seu cantinho pode ficar depois que estiver 
pronto.

Este foi o caso do analista de automação 
Fabrício Couto Carneiro, de 38 anos. Ele 
adquiriu uma unidade no City of Lawton 
Residencial, na Praia de Itaparica, em Vila 
Velha, antes do empreendimento do Grupo 
Proeng possuir um decorado. Foi atraído, 
a princípio, pela localização e pelo preço. 
“Não havia outra opção no mesmo preço na 
quadra da praia”, conta.

Porém, após a compra do apartamento, 
o analista decidiu visitar o decorado, todo 
planejado e projetado pela arquiteta Vanessa 
Batista. Foi quando se encantou ainda mais 
pela sua futura moradia. “O que eu mais gostei 
foi da harmonia entre espaço e os móveis. 

O ambiente ficou muito aconchegante e 
na hora deu vontade de morar ali”, relata 
Fabrício.

Apesar de não ser o seu caso, ele 
concorda que a visita de um decorado 
antes da compra pode ser decisiva. “É 
possível perceber exatamente o que vai 
comprar e como você pode montar o seu 
apartamento. Afinal de contas, a compra 
de um imóvel é uma realização de vida e 
visitar o decorado é a materialização desse 
sonho”,comenta.

UNIDADES DECORADAS INSPIRAM NA HORA DE
PROJETAR AMBIENTES DO PRÓPRIO IMÓVEL

Decorado

Suíte com cores neutras.
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Moderno e antenado

Em seu projeto, a arquiteta Vanessa Batista optou por criar 
ambientes modernos, antenados com as tendências de 
decoração do momento, porém sem deixar os espaços 
cansativos, utilizando toques de cor na medida certa. “O 
objetivo da paleta de cores de todo o apartamento foi 
mesclar tons de cinza – que estão em alta no momento – com 
a madeira. O cinza é uma cor muito bonita na decoração, 
combina com quase tudo, é uma cor moderna, porém fria. A 
composição com a madeira ajuda a quebrar essa ‘frieza’ e 
torna os ambientes mais aconchegantes. O toque do verde 
(jardim) na sala, varanda e cozinha complementa essa ideia 
de aconchego e traz cor e vida aos ambientes”, explica.

A arquiteta também escolheu usar outras cores fortes 
para interagir com o cinza e a madeira, evitando que o 
apartamento ficasse muito monocromático. “Na sala, o 
laranja é usado de forma pontual nas almofadas com esse 
propósito. Na varanda, utilizei o amarelo das cadeiras e 
o jardim vertical. Na cozinha, novamente brinquei com 
a mistura do amarelo e do verde na horta. No quarto do 
menino, utilizei o azul, e no quarto da menina, explorei 
bastante o rosa. Tudo sempre combinado com o cinza, ou 
com a madeira ou com os dois, trazendo um toque de cor 
em cada ambiente. Já na suíte, a ideia foi criar um ambiente 
mais sóbrio, com cores neutras, que interagem bem com um 
local de descanso”, detalha.

Outro ponto importante no conceito do projeto foi o 
aproveitamento dos espaços. “Todo o projeto é pensado 
de forma a não deixar espaços sem uso nem perdidos na 
decoração, sempre mantendo o conforto nas circulações e 
o equilíbrio no mobiliário”, afirma Vanessa. “A integração da 
sala e varanda também foi um norte importante no conceito 
do projeto, notável em alguns pontos como no painel da 
TV que se prolonga na varanda, e na composição de cores 
entre os dois ambientes”, completa.

Diante de tantos detalhes, fica a vontade de fazer igual. 
Fabrício não tem dúvidas de que vai se inspirar no decorado 
para sua futura casa. “Com certeza vai me influenciar demais. 
Eu guardei as fotos para quando for planejar o meu”, revela.

Visitas ao decorado

Quer conhecer o apartamento decorado? Basta agendar 
uma visita com um de nossos corretores pelo telefone 27 
3229-1022 ou pelo WhatsApp 27 99274-0821. Nos quartos da menina e do menino, muita 

madeira em tons claros e detalhes em rosa e 
azul, combinando com o cinza.

Sala e Varanda Gourmet.

Na cozinha, mistura do amarelo e do verde.

Varanda Gourmet com fechamento de vidro.
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Feira do Livro

Feirinha Orgânica Jardins

Noite do Vinil

Uma noite inesquecível com os hits 
de sucesso dos anos 70, 80 e 90. O 
DJ Renato Vervloet traz músicas de 
artistas que embalaram gerações.
A Noite do Vinil é uma noite 
temática que acontece na praça 
de alimentação do Shopping 
Jardins. Não é cobrado ingresso 
nem couvert. Chame os amigos e 
venha curtir a noite com a gente.

Jardins Jazz Festival

A terceira edição Jardins Jazz Festival 
foi um sucesso. Este ano, o evento 
contou com uma vasta programação 
musical e espaço gastronômico 
de excelente qualidade para os 
amantes do jazz e blues. Entre as 
atrações, estavam a cantora, pianista 
e compositora brasileira Maíra Freitas, 
filha de cantor Martinho da Vila, 

que tem sido 
bastante elogiada 
pela crítica, 
a p r e s e n t a n d o -
se em diversas 
capitais brasileiras 
e também no 
exterior.

Desfile Outono / Inverno
Proeng Hall

Em Maio, aconteceu o desfile outuno 
e inverno do Shopping Proeng Hall, 
que reuniu muita moda e elegância 
na passarela. As lojas Doramiss, Zona 
Abissal, Açúcar Moreno, Duniteen, 
Lamore Lingerie, Red Summer, 

Rika Acessorios e 
Sonótica mostraram 
as novidades para as 
estações. O evento 
teve apresentação 
do jornalista Michel 
Bermudes.

Feira Orgânica

Todas as sextas, das 14h às 19h, 
a feirinha orgânica invade o 
Proeng Hall com muitas opções 
de verduras, legumes, frutas e 
muitas coisas gostosas direto do 
campo para você.

Arraiá Solidário

Em julho, o Arraiá Solidário 
animou o fim de tarde do 
Shopping Proeng Hall. Comidas 
Típicas, Pescaria, Pula-pula, 
Quadrilha, Desfile Caipira e 
muito Arrasta-pé com o show 
do Mafuá. Toda a ajuda e 
doações foram revestidas para 
a Acacci e a Caoca. 

O que vem por aí:

• Liquida Jardins;
• Férias com slimes e lettering 

no Proeng Hall;
• Campanha dos Pais;
• Feira Agroecológica;
• Proeng Hall Moda/Beleza;
• Festival de Rock Jardins;
• Liquidação Proeng Hall;
• Setembro Dourado.

Shoppings Proeng 
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CANSADO DO TRÂNSITO? 
VIVER NA PRAIA DO CANTO É A ESCOLHA CERTA.

Viver na Praia do Canto, em Vitória, é 
ter a certeza de fazer várias atividades, 

inclusive em bairros vizinhos, sem tirar o 
carro de casa – e, talvez, nem a bicicleta. 
Localizado no coração da Capital, o 
bairro é perto da Praia de Camburi, da 
Curva da Jurema, de várias praças e 
parques, de Jardim da Penha e da Reta 
da Penha, todos locais acessíveis a pé.

Segundo a Prefeitura de Vitória, atualmente, 
a Praia do Canto conta com 9 bancos, 
2.166 estabelecimentos comerciais e 
316 restaurantes. São inúmeros negócios, 
de todos os tipos: cafeterias, saladerias, 
pizzarias, fast foods, clínicas particulares, 
sorveterias, academias, farmácias, 
padarias… e por aí vai. O morador da 
região pode fazer tudo por perto, a 
pé mesmo, com fácil deslocamento e 
sem precisar ficar preso no trânsito, o 
que traz uma maior qualidade de vida.

Quem vive na Praia do Canto não se 
queixa, pelo contrário: é apaixonado pelo 
lugar, como a advogada Thaiss Pacheco, 
de 30 anos. “Eu amo a Praia do Canto. Vejo 
muita vantagem em morar aqui. É próximo 
de tudo, aconchegante, bem estruturado, 

tem ônibus, escola, pracinha, farmácia… 
Possui opções de lazer para fazer de dia 
e à noite. É perto do mar e as pessoas são 
agradáveis, simpáticas. Eu amo morar aqui, 
principalmente pela proximidade de tudo. 
Você não precisa sair para nada”, declara.

Onde morar

O Grupo Proeng possui diversos 
empreendimentos no bairro. Ao todo, são 
11 edifícios construídos na região. Um deles 
é o Address Praia do Canto, localizado 
na esquina da rua Chapot Presvot com 
a Av. rio Branco e que está 100% pronto. O 
Address possui unidades disponíveis de um 
e dois quartos. O lazer fica na cobertura e 
conta com piscina, espaço gourmet, salão 
de festas, academia e lavanderia com Wi-
Fi, e um lounge office no térreo anexo à 
portaria. Todas as unidades recebem o kit 
de automação e fechadura biométrica.

Além disso, lançamos este ano o Monteiro 
de Lemos Proeng Home, com unidades 
de 2 e 3 quartos com suíte, na Rua Moacir 
Avidos, próximo ao Day by Day, ao Agoraa 
Gourmet, cafeterias, restaurantes e padarias.

Além de bem localizado, região possui tudo o que o morador precisa

Mobilidade 
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PRÉDIOS SUSTENTÁVEIS GERAM
ECONOMIA NO FIM DO MÊS

Captação de água do 
ar-condicionado para 

utilização das áreas comuns, 
ponto de reaproveitamento 
de água da chuva, além de 
sensor de presença no hall 
e garagens e implantação 
de lâmpadas de LED nas 
áreas comuns são alguns 
dos recursos que podem 
gerar até 60% de economia 
na conta de água e energia 
para o condomínio, além de 
poupar os recursos naturais.

Em condições normais, a 
vida útil das lâmpadas LED 
é superior à das lâmpadas 
fluorescentes. Em um 
comparativo, um prédio 
com lâmpadas fluorescentes 
- que gastam em média 
5193.6 KW/mês - pode ter 
o consumo reduzido em 
até cinco vezes, caso a 
iluminação seja substituída 
por lâmpadas de LED, 
passando a gastar 936.6 KW/
mês.

O diretor-geral do Grupo 
Proeng, Antônio Gonçalves, 
ressalta a importância de 
medidas como estas, que 
são adotadas pela empresa 
desde 2015 na construção de 
todos os empreendimentos.

“O reaproveitamento 
de água das chuvas, a 
captação da água do ar-

condicionado, medidores 
individuais de água e bacias 
sanitárias com descarga 
inteligente nos apartamentos, 
além de torneiras e duchas 
com fechamento automático 
nas áreas comuns, são medidas 
e equipamentos que chegam 
a gerar até 60% de economia 
na conta de água”.

O engenheiro eletricista 
da Langamer, empresa 
terceirizada responsável 
pelos projetos elétricos dos 
empreendimentos do Grupo 
Proeng, Leonardo Pereira 
Schuonzt, diz que os projetos 
são pensados para garantir a 
segurança e confiabilidade 
no fornecimento de energia. 

“Usamos a solução de 
barramento blindado nos 
prédios: um único barramento 
substitui vários cabos para 

alimentação dos 
apartamentos’, explica.

Os selos Proeng Eco 
e Proeng Tecno, 
desenvolvidos pelo grupo 
Proeng, foram criados para 
reafirmar o compromisso 
em oferecer produtos 
ecologicamente corretos 
e com tecnologias que 
visam tornar mais fácil 
e tranquila a vida das 
pessoas que residem em 
um imóvel Proeng.

Condomínios com o selo
Proeng ECO possuem:

• Ponto de reaproveitamento de 
água das chuvas;

• Bike sharing (compartilhamento 
de bicicletas);

• Captação de água do
• ar-condicionado para
• utilização nas áreascomuns;
• Medição individual de água;
• Bacia Sanitária com descarga 

inteligente;
• Conforto Térmico: preparação 

para split nos quartos;
• Torneira com fechamento auto-

mático nas áreas comuns;
• Ducha com fechamento auto-

mático na piscina;
• Coleta Seletiva de Lixo;
• Gestão de resíduos de
• material de construção;
• Tintas a base d’água.

Condomínios com o selo Pro-
eng TECNO possuem:

• Chuveiros com aquecimento a 
gás/solar;

• Elevadores inteligentes com siste-
ma TKVISION;

• Garagem automatizada;
• Sensor de presença no Hall e Ga-

ragens;
• Lâmpadas de LED nas áreas co-

muns;
• Escada pressurizada à prova de 

fumaça;
• Centro de conectividade para 

telefonia, lógica, TV e interfonia;
• Preparação para Split na sala e 

nos quartos;

Aplicando tecnologias mais modernas e inteligentes na cons-
trução, é possível gerar redução significativa no valor da 

conta de água e energia do condomínio.

Sustentabilidade 



Informativo Grupo Proeng S.A. - 19

Acompanhe a sua obra

Obra em fase final de acabamento; Calçada e 
pavimento térreo em acabamento, bem como 
portaria do empreendimento; Elevadores em 

fase final de montagem; Salas comerciais finalizando instalação de 
portas e segunda demão de pintura; Início da limpeza das unidades; 
Cliente vistoria as unidades no final de julho; Habite-se dos bombeiros e 
da prefeitura já estão em andamento.

Instalações das portas e esquadrias de 
alumínio totalmente concluídas; Segunda 
demão de pintura concluída; Limpeza fina dos 
apartamentos em ritmo acelerado no oitavo 

pavimento tipo; Vistorias com os clientes já 70% executadas; Energia do 
prédio ligada; Habite-se dos bombeiros e da prefeitura previstos ainda 
para o mês de julho.

Obras em ritmo acelerado com assentame-
neto e rejuntamento de cerâmicas  internas e 
da fachada; Impermeabilização da cobertura 

80% concluída; Enfiação encontra-se no décimo tipo, seguida do assen-
tamento de cerâmica de piso/parede no nono tipo; Selador e emas-
samento interno está no sétimo tipo; Forro de gesso e rejuntamento 
encontra-se no quinto tipo; Primeira demão de tinta segue no quarto 
tipo; Elevadores serão entregues na obra em agosto, junto com todas 
as esquadrias e guarda-corpo de alumínio e os vidros. Todas as portas 
entregues na obra.

Estrutura totalmente concluída; Alvenaria externa 
segue no último pavimento; Prumadas de esgoto e 
de água pluviais seguem no sétimo tipo; Alvenaria 

interna e os ramais de gás encontram-se no sexto tipo; Contrapiso no 
quinto; No terceiro tipo, instalação dos contramarcos de alumínio, bem 
como os ramais de água quente e fria; Reboco cimentício das áreas 
molhadas seguem no segundo tipo, seguido do reboco de gesso no 
primeiro tipo.

Com o estaqueamento totalmente concluído, 
os esforços estão concentrados nos serviços 
de concretagem dos blocos de fundação. A 
concretagem da laje da garagem está prevista para 
o final do mês de julho.

Foram concluídos todos os serviços de demolição e 
limpeza do terreno. O gabarito está sendo executado 
para topografia locar a obra. Na sequência, serão 
executadas as estacas de contenção do subsolo 
e estacas de fundação, com inicio previsto para a 

segunda quinzena de julho. 
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