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A experiência de Jardim da 
Penha e Praia do Canto em 

questão de minutos.
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Palavra do Presidente

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

O mundo globalizado assistiu uma elevada preocupação com a 
epidemia do Coronavírus. Isso ocorre quando o comportamento 

é global. As bolsas de valores preocupadíssimas com o valor das 
ações dado a quantidade de empresas que utilizam da mão de 
obra ou produtos da China. No geral, com business chinês. 

O ataque dos EUA a um general Iraniano também colocou o mundo 
em alerta. Enfim, ambas situações parecem estar dominadas ou, aparentemente, 
under control.

Estive recentemente em Dubai e na Austrália e ambas possuem economias distintas 
com culturas completamente diferentes. O que há de similaridade? O comportamento 
do mercado imobiliário.

Sempre muito agressivo – no sentido mercadológico, claro – e muito aquecido. Pessoas 
migrando e negócios borbulhando é o desenho do aquecimento. Sempre com juros 
baixos que despertam uma corrida no ganho de dinheiro em mercados de papéis para 
o mercado produtivo. Inclui, claro, o mercado imobiliário e o de ações, reproduzindo 
crescimento de atividade das empresas.

No Brasil, observa-se esta mesma tendência e os números mostram ou respaldam esta 
análise. Mercado de ações em alta, mercado imobiliário muito aquecido e dólar em 
valores elevados. Estas três sinalizações confirmam esta tendência. A taxa de juros no 
Brasil de 4,25% é histórica em toda as minhas quatro décadas de forte atuação nos 
mercados. Tudo muito sinalizado.

O governo tem muito mais acertos que erros. Temos que sair do campo pessoal, ou dos 
homens, e analisar os feitos, cenários e conquistas. E estes são positivos tanto no Brasil, 
nos EUA e assim como em grande parte do mundo. É o momento certo para sair do 
planejamento e partir para a execução.

Não estou contando nenhuma novidade, apenas reunindo e colhendo informações 
de seu conhecimento. Novos tempos EXIGEM novos comportamentos. Esta explosão 
leva a novos resultados e conquistas. Onda positiva, MESMO.
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Investimentos da Proeng nos EUA
Exterior

correspondendo ao montante de US$ 
2,1 bilhões.  

Com a aposta no mercado fora das 
fronteiras brasileiras, o Grupo Proeng, 
com sede na capital do Espírito San-
to, está com atuação no exterior des-
de 2012. “Entendíamos na época e, 
hoje, testemunhamos que estávamos 
certos, a necessidade de investir com 
diversificação, não de segmento, 
mas de mercado”, afirma Lamberto 
Palombini, presidente da construtora 

Investir fora do Brasil já faz parte da ex-
pertise de muitos brasileiros que deixaram 
as terras tupiniquins para conquistar ou-

tros territórios, garantindo segurança eco-
nômica e resultados ainda mais positivos. 
Segundo uma pesquisa realizada em 2017 
pela Fundação Dom Cabral, mais de 70% 
das companhias aumentaram os inves-
timentos no exterior. No mesmo período, 
apenas 39% das empresas ampliaram os 
aportes domésticos. 

Para o Banco Central, os investimentos no 
exterior se destacam no setor imobiliário, 
que teve um aumento de 240% no período 
de 2007 e 2017. De acordo com a pesqui-
sa Capitais Brasileiros no Exterior, 33% desse 
investimento foi feito nos Estados Unidos, 

Atuação na Florida, Oklahoma,
New York e New Jersey

Nascer do sol em Oklahoma
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que atua em quatro Estados norte-a-
mericanos: Florida, Oklahoma, New 
York e New Jersey. Assim como no Bra-
sil, a construtora está presente tanto 
no seguimento residencial quanto no 
comercial, na área de serviços e de 
vendas no varejo. 

Para Palombini, o maior benefício de 
investir fora do Brasil é abrir mais possi-
bilidades para a empresa. Além disso, 
o Grupo também fica em vantagem 
em relação à concorrência. “Estamos 
sempre nos testando, checando nos-
sa musculatura empresarial e nos su-

perando. Não há outra forma de sobrevida 
para empresas. Precisa ampliar limites. Nos-
so time, cada vez mais, mostra esta força 
e nossa adaptação. Buscamos ter o Grupo 
apoiado em dois países que se somam. Eis 
o nosso desafio.” 

Logística 

O Grupo Proeng existe há 30 anos e, an-
tes de ganhar o mercado fora do Brasil, 
começou investindo fora do Espírito Santo. 
A empresa já levou projetos para o Rio de 
Janeiro e está com investimentos na região 
Centro-Oeste. Para Palombini, isso mostra 
que eles entendem de logística. “Depois 
de atuarmos no interior e em outros Esta-
dos, tais como Rio de Janeiro e Goiás, a 
ampliação para outro país foi mais uma 
extensão. Claro que neste caso há aspec-
tos tributários, culturais e de mercado que 
mereceram maior atenção.” ✅

Câmara Municipal da Cidade de Lawton em Oklahoma.
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Jardim Camburi, o bairro
mais desejado pelos capixabas

Jardim Camburi é um dos bairros mais co-
biçados pelos capixabas. A vizinhança 

é a mais populosa do Espírito Santo com 
mais de 39.157 habitantes, segundo o cen-
so de 2010 divulgado pela Prefeitura de Vi-
tória. Próximo à Praia de Camburi e ao ae-
roporto, o bairro ficou valorizado no setor 
imobiliário nos anos 2000 e, quase 20 anos 
depois, atrai muitos olhares.

De acordo com o Índice Ademi-ES/Viva-
Real de 2018, o bairro ficou em segundo 

Obra Concluída

lugar no ranking dos mais pesquisados 
para compra, obtendo 29% das inten-
ções, ficando atrás somente da Praia 
do Canto, com 33%.

Atenta ao crescimento e às oportu-
nidades oferecidas, o Grupo Proeng 
apostou no bairro e já entregou 15 
empreendimentos na região. O Edifí-
cio Antônio Gonçalves foi o 16º em-
preendimento entregue com 90% das 
unidades vendidas. Localizado na 
Avenida Isaac Lopes Rubim, o condo-
mínio está próximo a shoppings, facul-
dades, farmácias, padarias, entre ou-
tros serviços importantes. “Trata-se de 
um bairro em constante crescimento 

O bairro mais populoso da Capital 
é também uma das regiões mais 
queridas por quem busca imóvel 

em Vitória
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imobiliário e o mais populoso de Vitó-
ria, com infraestrutura de lazer e entre-
tenimento similares a Praia do Canto e 
Jardim da Penha, e ainda próximo a 
shoppings e à praia. É um dos bairros 
que mais se desenvolveu nos últimos 
anos e com disponibilidade de terre-
nos para incorporação imobiliária”, 
afirma o diretor-geral do grupo, Antô-
nio Pereira Gonçalves.

Além de um sucesso de vendas, o em-
preendimento será entregue antes 
do prazo previsto. Isso contempla a 
visão do Grupo Proeng. Nos 30 anos 
de atuação no mercado, esse é o 
lançamento de número 82. “Hoje te-
mos uma marca consolidada, fruto de 
muito trabalho”, comemora o diretor 
geral. 

História

O nome do edifício é uma homena-
gem ao diretor-geral Antônio Pereira 
Gonçalves. Ele conta que sua rela-
ção com a construtora é de estreita 
cumplicidade. A homenagem partiu 
do presidente da empresa, Lamberto 
Palombini Neto. “É motivo de muito 
orgulho quando na concepção do 
empreendimento há cinco anos, no 
desenvolvimento do projeto, recebi a 
notícia do nome do empreendimento. 
É algo para o resto da vida, que mar-
ca uma trajetória. E, mesmo com 25 
anos de atuação profissional, acredito 
que esteja somente começando”, co-
memora Gonçalves.

Dos 30 anos de história do grupo, An-
tônio esteve presente em 26. Come-
çou como estagiário e há oito anos 
é diretor-geral. O engenheiro passou 
por diversas etapas até chegar ao seu 
atual cargo.

Empreendimento

O Antônio Gonçalves está localizado na 
Avenida Isaac Lopes Rubim, em Jardim 
Camburi. São 42 apartamentos, sendo 
quatro coberturas duplex, de três quartos 
entre 75,93 m² e 124 m² dispostos em dez 
pavimentos. A área de lazer oferece deck 
molhado, piscina, churrasqueira, salão de 
festas, espaço das mães, solarium e ba-
nheiros.

Ainda possui sistema bike sharing e o selo 
Proeng Eco, como diferenciais. Esse reco-
nhecimento significa que, durante todo o 
processo de construção do prédio, foram 
pensadas alternativas menos agressivas ao 
meio ambiente. O edifício foi entregue em 
setembro de 2019 e conta com apenas 
uma unidade disponível. 

Na próxima página, confira algumas fotos 
do evento de entrega realizado no dia 05 
de setembro de 2019. ✅
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Obra Concluída
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Capa 

Jardim da Penha e Praia do Canto são 
duas vizinhanças clássicas de Vitória, 

que oferecem muitas opções de serviços, 
além de comodidade, lazer e bem-estar.

Jardim da Penha é próximo da Praia de 
Camburi e da Universidade Federal do Es-
pírito Santo (Ufes), abrigando desde jovens 
até famílias que se mudaram logo após o 
surgimento do bairro. Praia do Canto tam-
bém está próximo da praia e de regiões im-
portantes da capital, como a avenida Nos-
sa Senhora da Penha, a Reta da Penha.

Pensando no conexão das oportunidades 
dos dois bairros, a Proeng apostou em uma 
localização estratégica. O Vitória Shore 
Proeng Home, lançamento da construto-
ra, será localizado na Av. Anísio Fernandes 
Coelho, próximo à ponte Ayrton Senna e a 
poucos minutos da Praia do Canto.

Os futuros moradores vão usufruir das 
vantagens dos dois bairros em ques-
tão de minutos. Com a fácil mobili-
dade e praticidade é possível fazer 
compras no supermercado, ir a res-
taurantes, padarias, bares ou levar os 
filhos à escola sem se preocupar com 
o deslocamento e, principalmente, 
com o trânsito. 

O prédio terá sete andares e 25 uni-
dades, sendo 20 apartamentos de 2 
quartos com suíte e cinco do tipo es-
túdio. Cada unidade terá uma vaga 
de garagem, todas cobertas. “O em-
preendimento é destinado para o pú-
blico moderno e conectado, que bus-
ca uma boa localização, mobilidade 
e praticidade para o dia a dia. Há 
vários itens voltados para a comodi-
dade e o compartilhamento”, afirma 

A experiência de Jardim da Penha e
Praia do Canto em questão de minutos.

Conexão de duas vizinhanças:
Jardim da Penha e Praia do Canto.

Imagem aérea com a fachada 3D implantada digitalmente.
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Outra novidade que faz parte do lança-
mento é o Pet Home Care, que será um es-
paço exclusivo para os moradores cuida-
rem do pet ou contratarem um profissional 

para o serviço de banho e tosa. O ambien-
te também será no térreo do prédio e vai 
contar com bancadas, tanques e mobiliá-
rio adequado para cada atividade.

“Com estes diferenciais, o prédio ainda vai 
receber automação residencial em todas 
as unidades, placas solares para aqueci-
mento de água e outros itens sustentáveis. 
Desta forma, teremos um empreendimento 
único e exclusivo com uma ótima localiza-
ção”, complementa Antônio Gonçalves. ✅

Antônio Gonçalves, diretor-geral do 
Grupo.

ESPAÇOS FUNCIONAIS E EXCLUSIVOS

Antônio também destaca outras van-
tagens inéditas nos empreendimentos 
da Proeng, é o caso do coworking, 
que será um espaço destinado para 
estudantes e profissionais. Além disso, 
o empreendimento vai contar com o 
compartilhamento de motos elétricas 
e espaço pet.  

Já imaginou levar o seu pet para tosa 
e banho no seu próprio prédio? Mar-
car uma reunião ou estudos sem sair 
de casa? Ou fazer compras e armaze-
nar em um espaço reservado?

Locais funcionais, como coworking, 
pet home care e convenience service 
promovem comodidade, praticidade 
e socialização entre os moradores.

“Acreditamos ser uma tendência 
mundial a busca pela comodidade 
em fazer tudo nas proximidades, com 
redução de custos e fácil mobilidade. 
Isso traz mais qualidade de vida e há-
bitos saudáveis, causando menos pre-
ocupações e mais relações interpes-
soais”, conta Antônio.

O Vitória Shore vai oferecer ainda o 
espaço convenience service, para o 
armazenamento de compras e pe-
didos de delivery. “Além disso, pen-
samos em um espaço para estudos 
e pequenas  reuniões. O coworking, 
que é um ambiente exclusivo para es-
tas finalidades, será no térreo do em-
preendimento e vai contar com uma 
estrutura de escritório com bancada, 
cadeiras confortáveis, sala de reunião 
e toda privacidade que um profissio-
nal ou estudante precisam”, acres-
centa Gonçalves.

A experiência de Jardim da Penha e
Praia do Canto em questão de minutos.

Conexão de duas vizinhanças:
Jardim da Penha e Praia do Canto.

Perspectiva do Convenience Service

Perspectiva do Pet Home Care
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Diferencial

Seja para receber os amigos, ter uma 
vista mais privilegiada ou simplesmente 

sentar para ler um livro, as varandas são 
espaços que agregam valor ao imóvel. 
Antes, vista como um simples espaço que 
só acumulava poeira, hoje elas são espaços 
bem aproveitados que podem até dar 
lugar a uma área de lazer no apartamento.

O espaço é um diferencial na hora de 
escolher um imóvel, afirma a gerente 
comercial do Grupo Proeng, Simone Mozine. 
A razão disso, para ela, é a versatilidade 
que as varandas possuem. “Algumas com 

maior simetria de medidas permite 
até um ambiente a mais dentro de 
casa. Em outros casos, são utilizadas 
somente para ampliar um ambiente, 
a exemplo da sala. Mas uma varanda 
utilizada aberta pode até ceder lugar 
para rede preguiçosa para deitar e 
um bom livro para acompanhar.”

As modificações nas varandas 
são diversas. A mais famosa é a 
transformação para um espaço 
de lazer, as conhecidas varandas 
gourmet. Ao contrário do que muitos 

Varanda comum ou gourmet?               
Espaço virou diferencial e decisão

de compra para capixabas

Antes pouco valorizada, hoje virou o cantinho especial do
apartamento para receber os amigos e familiares

Perspectiva da Varanda Gourmet do East Village Proeng Home 
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Perspectiva da Varanda Gourmet do Ed. Myrthes Vieira

pensam, a arquiteta do Grupo 
Proeng, Vanessa Batista, conta que, 
para ter a varanda como um espaço 
de lazer, não é necessário comprar 
um apartamento com a área já 
pronta. Qualquer varanda pode se 
transformar. “Provavelmente, será 
necessário fazer algumas adaptações 
e reformas. A varanda gourmet 
necessita de ponto de água, esgoto 
e gás, caso o cliente opte por uma 
churrasqueira a gás, por exemplo.”

Para quem compra na planta, as 
modificações podem ser feitas pela 
própria construtora. “No entanto, 
é importante ressaltar que as 
modificações devem ser solicitadas 
atendendo aos prazos do cronograma 
de obra”, ressalta Vanessa.

Simone explica que essa nova 
roupagem que as varandas ganharam 
está relacionada à modificação 
das moradias. Com espaços cada 
vez mais compactos, as pessoas 
começaram a aproveitá-las de 
uma outra maneira. “Para alguns, 
a varanda gourmet funciona como 
um ambiente a mais dentro de casa. 
Um lugar para receber os amigos, se 
deliciar com um churrasco e colocar 
a conversa em dia. Para outros, não 
há necessidade da varanda gourmet, 

mas fechar a varanda com as cortinas de 
vidro, ampliar a sala com um grande sofá e 
uma boa mesa de jantar já é o suficiente. E 
há aqueles que gostam de curtir a varanda 
como uma área aberta do apartamento, 
aproveitando a visita e a brisa do vento.”

O Grupo Proeng disponibiliza unidades 
prontas para morar e ainda em fase de 

Perspectiva da Varanda Gourmet do City of Lawton Residencial
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Diferencial

construção que possuem varanda. Todas 
as opções estão localizadas nos melhores 
bairros de Vitória e Vila Velha.

Na Capital, dois empreendimentos estão 
prontos para morar e com as últimas 
unidades disponíveis, é o caso dos edifícios 
Address Praia do Canto, com apartamentos 
de 1 e 2 quartos, e o Antônio Gonçalves, 
em Jardim Camburi, com 3 quartos com 
suíte e ainda com cobertura duplex.

Ainda em Vitória, no bairro de Jardim da 
Penha, o East Village Poreng Home está 
em obras e já conta com a laje do primeiro 
pavimento pronta para a concretagem. 
O empreendimento conta com unidades 
de 2 e 3 quartos, todas com varandas e 
outras com uma área mais ampla para o 
proprietário escolher o que fazer.

Já em Vila Velha, há três empreendimentos 
ainda em fase de construção. Dois estão 
localizados em Itaparica e um na Praia 
da Costa. O City of Lawton Residencial, 
próximo à praia, conta com unidades de 
2 e 3 quartos com suíte. Com as obras em 
fase final de acabamento, os espaços das 
varandas são suficientes para uma área 
gourmet. 

A poucos minutos do mar, o Village Park 
Residencial, também em Itaparica, conta 
com unidades de 2 quartos com suíte, e é 
uma ótima opção para quem quer viver 
na região e que sonha com uma varanda 
para chamar de sua.

Na Praia da Costa, a poucos metros do 
mar, na rua Desem. Augusto Botelho, 
está o Myrthes Vieira com apartamentos 
de 2 e 3 quartos com suíte. As obras do 
empreendimento estão avançadas. O 
empreendimento conta um apartamento 
decorado e qualquer pessoa pode 
agendar uma visita para conhecer todos 
os detalhes de acabamento. ✅

Varandas dos apartamentos 
decorados do City of Lawton e 

do Ed. Myrthes Vieira.
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Centro-Oeste

O parque foi criado unindo o que 
era uma floricultura com um terreno 
abandonado. Em 2017, passou por 
uma reforma. A estrutura atual con-
ta com pista de caminhada, ciclovia, 
um mirante que dá visão para todo o 
parque, banheiros, quiosques, lancho-
netes, área de lazer, ente outros atra-
tivos.

A Proeng viu a oportunidade e lançou 
o Ipiranga Park, o terceiro no estado 
de Goiás. O empreendimento não só 
terá vista para o parque, como tam-
bém aplicará práticas sustentáveis. O 

Com 30 anos de mercado, o Grupo Pro-
eng lança mais um empreendimento 

fora dos limites do Espírito Santo, na cidade 
de Anápolis, Góias. O principal destaque 
do empreendimento é o seu vizinho, o Par-
que Ambiental Ipiranga, para o qual tem 
vista.

Ser vizinho de um espaço de lazer que 
promove contato com a natureza pode 
ser um fator decisivo na hora de adquirir 
um imóvel. O Parque Ambiental Ipiranga, 
criado em 2010, atrai diversas construtoras 
para seu entorno, que pensam no poten-
cial de valorização dos imóveis na região.

Proeng expande negócios em Anápolis
Empreendimento foi projetado com vista para importante parque da cidade
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Empreendimento foi projetado com vista para importante parque da cidade

condomínio terá o selo Proeng Eco, 
garantindo que as unidades sejam 
construídas pensando em medidas 
que conservem os recursos naturais, 
como reciclagem de entulho, uso de 
madeira de reflorestamento, econo-
mia de energia, entre outras. Também 
terá o selo Proeng Techno, que asse-
gura o uso de tecnologia de ponta. 
Os apartamentos contarão com leitu-
ra de biometria nas fechaduras, esca-
das a prova de fumaça, elevadores 
inteligentes, garagens automatizadas, 
entre outras inovações.

As obras têm previsão de começar no 
primeiro semestre de 2020 e já tem 50% 
das unidades vendidas. Segundo o 
diretor-geral do Grupo Proeng, Antônio 
Gonçalves, o empreendimento é um 
bom investimento, principalmente, 
pela preocupação com o meio 
ambiente. “O Ipiranga Park possui 
uma localização privilegiada, próximo 
a tudo, sem tirar a possibilidade 
de viver em harmonia com o meio 
ambiente, no bairro Jundiaí, próximo 
ao parque Ipiranga. Ele traz o que há 
de mais moderno em tecnologia e 
segurança, agregado a vários itens 
de sustentabilidade”, afirma.

O condomínio

Além da localização privilegiada, o Ipiranga 
Park também conta com uma área de 
lazer de 522,91 m² composta por piscina, 
sauna, espaço fitness, área da família, 
brinquedoteca e playground. O prédio 
possui 21 pavimentos, 15 deles são para uso 
privativo. Ao todo, são 90 unidades, sendo 
60 com três quartos e suíte e os outros 30 
com dois quartos e suíte. Serão seis tipos de 
plantas diferentes.

As unidades de dois quartos custarão a 
partir de R$ 325 mil e de três quartos a partir 
de R$ 435 mil. Quem adquirir uma unidade 
no Ipiranga Park terá a comodidade de ter 
fácil acesso a bancos, escolas, hospitais, 
laboratórios, restaurantes, shopping, igreja, 
padaria, entre outros estabelecimentos. ✅

Perspectiva da sala da unidade da coluna 02
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Inauguração

A rede de hoteis Nobile Suítes inaugurou 
a sua primeira unidade Nobile Inn 

na cidade de Anápolis, em Goiás. O 
hotel entrou em operação no dia 4 de 
outubro e já recebe eventos e reservas de 
hospedagem de todo o Brasil. 

O Nobile Inn London está próximo aos 
principais pontos turísticos da região, como 
o bairro Jundiaí, região boêmia onde se 
encontram os melhores restaurantes e bares 
da cidade; o Parque Ambiental Ipiranga; 
Parque da Liberdade; Museu de Artes 
Plásticas de Anápolis e centros comerciais. 
Está também a 54km do aeroporto Santa 
Genoveva de Goiânia (GYN).

O empreendimento conta com 165 
apartamentos equipados com Ar 
Condicionado, Frigobar, Cofre Digital, TV 
a Cabo, Internet Wi-Fi e mesa de trabalho. 
As acomodações estão divididas nas 
categorias Standard e Superior, sendo 
algumas delas adaptadas para pessoas 
com Mobilidade Reduzida.  

Além disso, o Nobile Inn London oferece 
opções de relaxamento como piscina, bar 
molhado no Rooftop com uma bela vista 
da cidade, Fitness Center, serviço de Room 
Service e Restaurante com serviço “à la 
carte”. O Hotel dispõe ainda de salas para 
eventos empresariais ou sociais, como 
casamentos, recepções, almoços, jantares, 
banquetes e reuniões corporativas.

Conheça o hotel e reserve já sua visita à 
cidade. Acesse www.nobilehoteis.com.br

Nobile Inn London Hotel é 
inaugurado em Anápolis

Empreendimento hoteleiro construído 
pela Proeng inicia as operações
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Próximo das mais belas praias do 
estado e principais pontos turísticos, 

o empreendimento conta com 128 
acomodações aconchegantes e 
equipadas com Ar Condicionado, 
TV LED, Internet Wi-Fi e Cofre Digital. 
Dispõe ainda de apartamentos 
adaptados para hóspedes com 
Mobilidade Reduzida.

Localizado a 5km de Vitória e a 
poucos quilômetros do Aeroporto 
Internacional Eurico de Aguiar Salles 
(VIX), o hotel está a poucos metros 
do Hospital Meridional, em frente à 
Prefeitura Municipal, ao Ministério 
Público e ao Fórum. Possui também 
fácil acesso aos principais Shoppings 
Centers da cidade, faculdades, 
casas de shows e empresas que 
movimentam a economia do Estado. 

O Nobile Inn Meridional oferece 
ainda uma infraestrutura moderna 
e confortável, além de e uma 
magnífica área para eventos 
corporativos e sociais e diversas áreas 
de conveniência como Lobby, Fitness 
Center e Restaurante com serviço “à 
la carte”, com capacidade para até 
70 pessoas.

Hospede-se e curta sua viagem 
com mais conforto! Único da cidade 
que leva a bandeira de uma rede 
hoteleira.

Reservas: (27) 98143-0078
reservas.nim@nobilehoteis.com.br

Nobile Inn Meridional 
começa a operar em 

Cariacica
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Shoppings Proeng 

É dia de Feira
2020 Premiado

Carnaval Infantil Carnaval Happy Hour

Noite de Emoções

Todas as terças e sexta-feiras, das 14h às 
19h, você compra legumes, verduras e 
frutas orgânicas nas feiras do Shopping 
Jardins e do Proeng Hall. Programe-se e 
aproveite:

Feira Jardins: terça-feira
Feira Proeng Hall: sexta-feira

No Shopping Jardins os 
clientes já começaram o 
ano concorrendo a um 
sorteio incrível de um PS4. 
A ganhadora foi a cliente 
Thayla Campestrini, que 
mora no bairro Santa 
Lúcia e comprou na loja 
Metal Nobre. Durante 

o ano de 2020, realizaremos ainda mais 
sorteios aos nossos clientes.

O Bailinho de Carnaval do Shopping Jardins 
animou a criançada! Teve muita dança 
e brincadeira, ao som de marchinhas e 
de canções infantis, tudo isso com um 
toque carnavalesco. Entre as atividades, 
tivemos oficina de máscaras e um desfile 
superanimado. 

No dia 08 de fevereiro, o cantor Testinha 
trouxe o melhor do axé music para 
embalar o Happy Hour do Shopping 
Jardins. Em clima de folia, nossos 
clientes puderam se divertir na praça de 
alimentação que estava especialmente 
decorada para o Carnaval.

O mês de dezembro no 
Shopping Jardins foi de 
muitas emoções com o 
Rei. Em um dos sábados 
no nosso Happy Hour 
tivemos a banda Black 
Katz que interpretou 
canções inesquecíveis 
do nosso querido 
Roberto Carlos. Com 
muito encanto em 

cada detalhe, distribuímos rosas e sorteios 
para os clientes.

/proenghallshopping

@proenghallshopping
/sjardins
@shoppingjardinsjp
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Parceiros
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Estágio de Obra

Com a instalação das portas totalmente 
concluída, os esforços estão voltados para a 
pintura final e limpeza dos apartamentos; A 

montagem da subestação encontra-se em ritmo acelerado para ligação 
definitiva de energia; Iniciamos todos os serviços externos de calçada 
e jardim; A instalação dos vidros das varandas na fachada finaliza na 
segunda quinzena de março, junto com os acabamentos da área de 
lazer e portaria; As louças e metais encontram-se no 5° tipo; No mês de 
abril, está previsto a programação de vistoria do Corpo de Bombeiros e 
prefeitura para emissão do habite-se da obra.

A cerâmica externa encontra-se 30% concluída; A 
cerâmica interna segue acelerada no 5° tipo, assim 
como, o forro de gesso no 4° tipo; No terceiro tipo 

estão sendo instaladas as bancadas de granito das cozinhas e banheiros; 
O selador e emassamento interno encontram-se no 4° tipo; Com os ramais 
de água fria e quente já concluídos, estamos concentrando os esforços no 
fechamento das prumadas no térreo e pilotis; O telhado está concluído e 
a caixa d’água totalmente impermeabilizada.

A estrutura segue com a laje do sexto tipo concretada 
e as próximas duas lajes programadas para o mês de 
março; As marcações de alvenaria interna e externa 
encontram-se no quarto tipo; A alvenaria externa 
encontra-se no terceiro tipo junto com as prumadas de 

águas pluviais e esgoto; A alvenaria interna segue no segundo tipo.

Em fevereiro, concretamos a primeira laje (laje do térreo); 
A laje do primeiro pavimento tipo será concretada na 
primeira quinzena de março; Em abril, iniciaremos a 
alvenaria externa do térreo.

Com o estaqueamento totalmente concluído, os 
esforços estão concentrados na escavação para 
execução dos blocos de fundação; A concretagem 
da primeira laje (garagem 1) acontecerá na primeira 
semana de junho.

Todos os serviços de demolição e limpeza do terreno 
foram concluídos; O gabarito está sendo executado 
para a topografia locar a obra; Na sequência, serão 
executadas as estacas de fundação, com início 
previsto para a primeira quinzena de abril.
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