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Mulheres são Referências
com serviços em obras

mossoró, JUNHO de 2011

Qualidade é comprovada com a
obtenção de dois grandes certificados
A Proel Engenharia comemora a obtenção de dois dos
mais importantes certificados
de gestão, respectivamente a
ISO 9001:2008 e o PBQP – H/
Siac Nível A. Este fato merece
comemoração por colocar a
Proel em um grupo restrito de
construtoras que hoje conta
com essas duas certificações
no estado do RN.
Além disso, essa conquista é digna de muita celebração,
pois demonstra o comprometimento da construtora com a satisfação do cliente e a melhoria
contínua dos serviços oferecidos. “Essas certificações vêm
confirmar a política de qualidade que a construtora desempenha ao longo de sua existência”,
afirma o diretor da Proel Engenharia, Christiano Tito.
De acordo com o diretor, essas certificações atestam uma
importância tanto para a construtora quanto para os clientes,
que podem ter a garantia de uma
empresa que está sempre preocupada com a qualidade dos
produtos que entrega. É pensando assim que a Proel desenvolve
uma política centrada na fiscalização dos processos de execução das obras.
Além disso, todos os materiais que entram nas obras são
avaliados e fiscalizados, como
também os fornecedores são
inspecionados. Tudo voltado
para a questão de qualidade
da construtora, para oferecer
os melhores serviços e comodidade aos seus clientes.
A ISO 9001:2008 é uma
norma internacional que fornece requisitos para o Sistema
de Gestão da Qualidade (SGQ)
das organizações. Tem como
objetivo fornecer um conjunto
de requisitos que, bem implementados, dão mais confiança
de que a organização é capaz de
fornecer regularmente produtos
e serviços que atendam às necessidades e as expectativas de
seus clientes.
Já o PBQP-H é pré-requisito para as empresas construto-

Após parceria entre Proel e o Instituto
EPA, mulheres passaram a trabalhar
nas construções da empresa. Pág. 3

Obtenção de certificados
comprovam qualidade
A construtora passou a fazer parte de um
grupo restrito do RN que conta com
dois grandes certificados. Pág. 4
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Três grandes empreendimentos da Proel
têm entrega prevista para o 2º semestre

ras aprovarem projetos junto à
Caixa Econômica Federal (CEF)
para participarem do programa Minha Casa, Minha Vida
(MCMV) e necessário também
para diversas linhas de financiamentos junto ao banco e
outras instituições de crédito
privadas.

A Proel passou a fazer parte de um
grupo restrito de construtoras no RN
que contam com a ISO 9001:2008 e
o PBQP – H/Siac Nível A.

Três empreendimentos da
Proel Engenharia estão com força total em suas obras que são
os Residenciais Villa Lobos, Jardim Primavera e o Conjunto Habitacional Monsenhor Américo
Simonetti. Empreendimentos
que estão com entrega prevista
para o segundo semestre deste
ano e com isso estão em fase
final de acabamento.
Com a geração de 297 empregos diretos e aproximadamente 250 indiretos, o Américo
Simonetti se destaca pela sua
estrutura e que vai atender famílias de baixa renda. No total,
são 802 casas que fazem parte do empreendimento, onde
401 casas são realizadas com
o comprometimento do trabalho da Proel Engenharia. Tudo
isso numa área construída com
mais de 200 mil metros quadrado, tendo uma excelente infraestrutura e drenagem pluvial.

Já o resindencial Villa Lobos busca atender a diversos
públicos que procuram um
apartamento com boa localização, uma ampla área de convivência e lazer e segurança.
Tendo ainda duas vagas de garagem e tudo isso à disposição
de um apartamento compacto,
porém dotado de três quartos,
sendo uma suíte.
E por último, o Jardim Primavera, o primeiro residencial
da cidade de Mossoró aprovado
dentro das exigências do Programa Minha Casa Minha Vida
do governo federal. Em parceria
com a Caixa Economica Federal, a Proel está na fase final
desse empreendimento que
conta com 144 unidades de
apartamentos com 2 quartos,
área de lazer completa com
piscinas, quadra de esporte,
espaço para festas e completa
segurança.

A previsão é de que os residenciais
Villa Lobos, Jardim Primavera e o
Conjunto Américo Simonetti sejam
concluídos até o final deste ano
Proel é responsável pela metade
da obra do Américo Simonetti
O Conjunto Habitacional Monsenhor Américo Simonetti faz parte do Projeto
“Minha Casa, Minha Vida”,
do Governo Federal, que
abrange uma faixa de renda de até três salários mínimos. Ele é subdividido em
duas fases, tendo a PROEL

responsável pela metade do
conjunto. Mas ao total, são
802 unidades residenciais
que contam com infra-estrutura básica de arruamentos,
calçadas, esgoto, água, luz,
iluminação publica e praça
de convivência, com quadra
poliesportiva.
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O sucesso do trabalho da Proel está ligado
à satisfação dos seus colaboradores
A Proel Engenharia consolida sua marca no mercado
através de pilares como técnica, qualidade e confiança ao
longo da sua existência. Fato
este que se deve a uma empresa comprometida em seu
trabalho, ao contar com aproximadamente 500 colaboradores diretos. A prova dessa
satisfação está não só nos gestos dos funcionários, mas também nas palavras ao expressar
o orgulho de fazer parte dessa
história de sucesso.
É o caso do mestre de
obra do Jardim Primavera I e
II, Antônio Souto, conhecido
por Toninho, que faz quatro
anos de empresa e demonstra o orgulho de trabalhar na
construtora. “A Proel é a empresa que tem toda a minha
dedicação, pois me deixa livre para desempenhar meu

trabalho, como opinar, trocar
ideias e trazer pessoas para
palestras. Aqui, eu me sinto
valorizado e orgulhoso em fazer parte desse crescimento”,
afirma Toninho.
Para o engenheiro da
obra Villa Lobos, Yuri Alexandre, esta valorização por parte da Proel não está somente
na questão financeira, mas
também nas condições de
trabalho. Isso permite que os
funcionários criem, inovem e
tragam ideias, ao viabilizar
dessa forma o crescimento do
trabalhador na empresa.
Outro colaborador que
também garante essa satisfação na construtora é o mestre
de obra do Conjunto Habitacional Américo Simonetti, Eriberto, que há três anos está na
Proel e começou sendo fiscal.
Mesmo hoje, ele permanece

Atualmente, a construtora conta em
seus serviços com aproximadamente
500 colaboradores diretos

A Proel é a empresa que tem toda a
minha dedicação, pois me deixa livre
para desempenhar meu trabalho”
satisfeito em trabalhar, pois
vê a liberdade que se tem em
crescer dentro da empresa.
“As facilidades de desenvolver meu trabalho em um ambiente com inovações ajudam
bastante no meu crescimento
na Proel”, confessa Eriberto.
É com uma visão inovadora que a Proel Engenharia

se destaca no mercado da
construção civil, através da
qualidade de suas obras e
tendo a satisfação dos seus
colaboradores. Tudo isso, com
a prioridade do compromisso
e seriedade no que faz, ao ser
considerada uma empresa de
referência tanto na Região Oeste quanto no estado do RN.

Em breve, Proel lança o Residencial Vinícius de Morais
A Proel Engenharia, empresa especializada na execução de obras nas mais diversas
áreas da construção civil, se
prepara para oferecer mais um
empreendimento em Mossoró.
A novidade é o lançamento do
Residencial Vinícius de Morais

que está prevista para o segundo semestre deste ano.
Toda a produção de campanha de lançamento está
sendo desenvolvida para que
em breve o empreendimento
possa ser apresentado em
grande estilo a todos. E o me-

lhor, o residencial está localizado no coração do conceituado bairro Nova Betânia, numa
área onde há um grande crescimento de estabelecimentos
e acesso aos principais pontos
da cidade, como o shopping.
Tudo pensado no confor-

to, na comodidade e o bemestar dos seus clientes. São
empreendimentos como este
que a Proel Engenharia realiza
com qualidade seus serviços
devido a um trabalho produtivo, eficiente, seguro e inovador.
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mulheres são destaques em obras da Proel
Ao se aproximar das obras
do Jardim Primavera I e II, da Proel
Engenharia, um detalhe chama
a atenção no meio dos trabalhadores. A suavidade no andar, o
jeito delicado de pegar nas ferramentas de trabalho e a postura
são os diferenciais perceptíveis
de quem vê de longe as mulheres
pedreiras na construção desses
empreendimentos. O fato merece
destaque por ser algo diferente
da realidade em Mossoró, já que
este tipo de serviço é tradicionalmente feito por homens.
Para essas pedreiras, tudo
começou a partir de um estágio
realizado na Proel, através de
uma parceria entre a construtora
e o Instituto EPA, na realização de
um curso de pedreiro. Segundo o
diretor da Proel, Christiano Tito, a
intenção dessa parceria é a inclusão de pessoas no mercado de
trabalho. “O instituto entra com a
teoria e nós com a prática, tendo
investimento de ambas as partes.
Para isso, fornecemos pessoas
treinadas para orientar os alunos
e ao final fizemos a contratação
de alguns alunos, inclusive mulheres que foram efetivadas para
a função”, afirma Christiano.
Essa iniciativa da construto-

ra fez mudar a vida dessas mulheres, como é o caso da pedreira,
Mirelly Rayane, 18. Seu pai é
pedreiro e esse fator despertou
a curiosidade dela em relação
a esse serviço. “Com a oportunidade desse curso de pedreiro
estudei e hoje estou bastante feliz
e realizada com o emprego que
consegui e ainda mais sabendo
que estou contribuindo para o
crescimento de uma empresa”,
confessa Mirelly.
A percepção na hora da
contratação foi feita a partir das
experiências vividas pelo mestre
de obra do Jardim Primavera I e
II, Antônio Souto, conhecido por
Toninho, que há 38 anos trabalha nessa área. Ele afirma que
começou a observar as pedreiras desde o estágio e através do
desempenho de cada uma foi percebendo qual a que se encaixava
no perfil da empresa.
È por isso, que a Proel conta
atualmente com três pedreiras e
todas realizando seu trabalho nas
obras do Jardim Primavera I e II,
tendo sua mão-de-obra aproveitada em várias funções, como a
de acabamento e piso. A pedreira,
Nailda da Silva, 26, mãe de dois
filhos, fez o estágio sem a preten-

Com a
oportunidade
desse curso de
pedreiro estudei
e hoje estou
bastante feliz e
realizada com
o emprego que
consegui”
são de exercer essa função, só
mesmo para conhecimento e
hoje está satisfeita com o seu
serviço. Ela concilia o compromisso do seu trabalho e
os fazeres de casa muito bem
e ainda por cima tem a preocupação da vaidade, usando
cremes para a pele, brincos e
perfume em seu ambiente de
trabalho.
Em relação à rejeição por
ser mulher neste trabalho, elas
afirmam que nunca sentiram
algo do tipo. Pelo contrário,
foram muito bem recebidas
e são bastante respeitadas
pelos homens que trabalham
com elas. “Nas minhas obras

eu prezo muito pelo respeito
e vemos aqui o profissionalismo. Dentro da empresa somos
todos iguais, mesmo cada um
assumindo as suas funções e
responsabilidades”, ressalta
o mestre de obras, Toninho.
Enfim, é uma parceria como esta que mostra o quanto a
Proel é uma empresa comprometida com o social, que está
sempre buscando melhores
condições de trabalho para
seus colaboradores. Além disso, prova que é uma empresa
de sucesso, em que as pessoas desejam fazer da equipe
por proporcionar ambientes
de trabalho prazerosos.

Após uma parceria entre a Proel e
o Instituto EPA, com a realização
de estágio, mulheres passaram a
trabalhar na construtora

