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satisfação dos clientes
marca entrega de obra

mossoró, AGOSTO de 2010

Dicadeconstrução
Por Christiano Tito

proel prestes a anunciar
fechamento de grupo
Fechamento do grupo do Residencial Jardim
Primavera II está marcado para o início
do ano de 2011. Pág 3

Diretor da Proel Engenharia

Trincas e fissuras ocupam o segundo lugar entre os defeitos mais comuns na construção civil,
perdendo apenas para os problemas de umidade.
Elas são causadas pela movimentação de materiais e componentes da construção e, em geral, tendem a se acomodar. Podem ainda ser conseqüência
da ocorrência de vibrações na área. Somente devem
causar preocupação quando sua abertura ultrapassa
4mm, ou seja, um pouco menos de meio centímetro.
Apesar de ser difícil avaliar o problema sem conhecer a situação, normalmente as trincas de lajes
que denunciam fragilidade na estrutura e merecem
preocupação podem ser identificadas quando formam ângulo de 45º em relação à laje, são próximas
aos cantos e se dirigem ao centro da laje. Outro tipo
que apresenta risco é a trinca que não toca a parede.
Fissuras em forma de flor próximas a um pilar ou as
que lembram flechas também merecem cuidado.
Já trincas isoladas, que atinjam a parede ou o piso,
não devem preocupar muito.

Residencial Tom Jobim foi entregue
dentro do prazo e foi entregue em
noite de muita festa. Pág 2
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Lembro ainda que os pavimentos de primeiro e
ultimo andar em um edifício são os que mais estão
sujeitos ao aparecimento de trincas. Quase sempre
são trincas que não merecem preocupação surgidas
devido a diferenças térmicas e de movimentação
normal da estrutura e tendem a se acomodar.
Para tentar eliminar problemas dessa natureza
de pequena grandeza, sugere-se:
a.para pequenas fissuras, a solução tradicional
é retocar o reboco usando argamassa ou massa acrílica, sabendo-se que as fissuras podem reaparecer.
b.para pequenas trincas, formar sobre ela um
“V”, com um ponteiro e marreta, ultrapassando 10cm
em cada extremidade. Limpar a superfície e preencher a fenda com argamassa e colocar uma tela de
poliéster, ou mesmo uma malha de aço. Acertar com
massa e pintar.
Já para trincas que ultrapassem 4mm, que já
são consideradas rachaduras, devem ser acompanhadas por um técnico para providencias de reforço.
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A festa
aconteceu dia

9 de dezembro,
tendo a presença
dos diretores da

Proel, moradores
e convidados

Para pequenas trincas,
formar sobre ela um “V”,
com um ponteiro e marreta,
ultrapassando 10cm em
cada extremidade. Limpar
a superfície e preencher
a fenda com argamassa
e colocar uma tela de
poliéster, ou mesmo uma
malha de aço. Acertar com
massa e pintar.

proel entrega residencial tom jobim no prazo
Já para trincas que ultrapassem
4mm, que já são consideradas
rachaduras, devem ser
acompanhadas por um técnico
para providencias de reforço.

Mais um momento de realização para os que fazem a Proel
Engenharia com a entrega do
Residencial Tom Jobim dentro
do prazo. O fato foi comemorado com uma grande festa, no dia
9 de dezembro, no empreendimento, no bairro Nova Betânia,
tendo a presença do diretor da
Proel, Christiano Tito, funcionários, moradores e convidados.
Com um projeto inovador,
o residencial foi planejado de
uma forma moderna, trazendo
comodidade e bem-estar para

seus moradores. “É muito fácil
vender e entregar empreendimentos, o difícil é atender
as expectativas e é isso que a
Proel faz, oferecendo produtos
com qualidade”, confessa Christiano.
Já a funcionária, Fabiane
Gomes, afirma que essa entrega representa companheirismo,
por parte dos que fazem a empresa, e também o reconhecimento do trabalho dos envolvidos. Outro detalhe importante
apontado por ela foi a satisfação

dos clientes, visto até mesmo
nos olhos deles, no momento da
entrega das chaves.
Para o gerente de Infra-estrutura de Mossoró, Yuri Pinto,
o Residencial Tom Jobim é uma
obra que não é vista apenas como um desfile de vaidade, mas
sim de qualidade, assim como
todos os empreendimentos da
Proel. Ele ainda afirma que a
entrega do Tom Jobim para a cidade deve ser levado como referência para os outros que virão,
pela qualidade apresentada e

oferecida aos seus moradores.
O Residencial Tom Jobim
traz em seu projeto linhas modernas, favorecendo a circulação do ar e luminosidade em
todos os ambientes. Isto resulta
em um dos mais confortáveis e
sofisticados empreendimentos
construídos em Mossoró. Mais
um compromisso que a Proel Engenharia tem com seus clientes,
e o que é melhor, realizando suas obras para serem entregues
dentro do prazo, e com um alto
padrão de qualidade.

É muito fácil vender e entregar empreendimentos,
o difícil é atender as expectativas e é isso que a Proel faz
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Residencial Tom Jobim é marcado pela
satisfação de seus moradores
A entrega do Residencial
Tom Jobim foi marcada por
uma grande festa, numa noite
especial para muitos, principalmente para seus moradores. E nada melhor do que a
palavra satisfação para justificar a euforia dos envolvidos.
Foi com essa alegria
estampada no rosto que a
moradora Keila Filgueira,
fisioterapeuta, disse que a
forma do prédio moderno e
a flexibilidade do construtor,
em permitir reformas em seu
apartamento, foram os pontos principais para a compra
do imóvel. “A Proel buscou em
ter uma relação com os moradores não como clientes, mas
como parceiros”, afirma Keila.
E concluiu que os detalhes realmente fazem a diferença em
um empreendimento.
Já a síndica, Tereza Cristina, o Tom Jobim superou sua
expectativa, pois realizou seu
sonho não só como moradora, mas também atendendo
as suas necessidades, ao
seu gosto. E pra ela tudo foi
surpreendente, pois quando
procurou em comprar o imóvel
tinha em mente investir, mas
quando conheceu o projeto de

“Eu conheço o trabalho da Proel Engenharia faz anos e sei que
seus produtos são de excelente
qualidade e alto padrão. A Proel
está de parabéns por mais uma
entrega de um empreendimento surpreendente”, confessa o

empresário.
São empreendimentos
como estes que a Proel Engenharia realiza seus serviços
com qualidade, devido a um
trabalho produtivo, eficiente,
seguro e inovador.

Conjunto Américo Simonetti está mais de 50% CONCLUÍDO
Uma obra grandiosa e que a
Proel Engenharia anuncia já mais da
metade concluída, é essa a situação,
hoje, do Conjunto Américo Simonetti. Um empreendimento que tem a
geração de 280 empregos diretos

Proel anuncia, em breve, o fechamento
do grupo do Jardim Primavera II
Com o grande sucesso do
Jardim Primavera I, financiado
pela Caixa Econômica e com
100% das unidades vendidas, a
Proel Engenharia seguiu a mesma fórmula e lançou o Jardim
Primavera II. A novidade é que
no início de 2011 a construtora
anuncie o fechamento do grupo
de moradores do empreendimento para dar mais um passo
importante neste projeto.
O Jardim Primavera II traz
um excelente espaço, com piscina, espaço zen, quadra poliesportiva, playground e gazebo por
bloco, e está localizado no melhor lugar de Mossoró, próximo
à base da Petrobrás. Ele ainda
disponibiliza apartamentos com
dois quartos; sala; cozinha; varanda e garagem. Além disso,
tem sistema de segurança,
portaria 24h, sistema de água
e gás invidualizado.
Outra novidade, é que o
empreendimento, tem sub-

perto mudou de ideia e resolveu morar.
Para o cliente e empresário, João Paulo, o que o levou a
procurar em investir foi o custobenefício do residencial e também a sua ótima localização.

e aproximadamente 160 indiretos.
O Conjunto é subdividido em
duas etapas, sendo que a PROEL
é responsável por uma delas que
representa metade do conjunto.
O Américo Simonetti possui no

total 802 unidades residenciais,
dotadas de toda a infra-estrutura
básica de arruamentos, calçadas, esgoto, água, luz, iluminação
publica e praça de convivência,
com quadra poliesportiva.

Com tudo isso, será ainda
totalmente arborizada, já que
contará com uma unidade de árvore para cada unidade residencial, além das árvores que serão
plantadas na praça.

expediente
Publicação mensal do informativo Proel Engenharia
EXPEDIENTE - Diretor da Proel Engenharia - Christiano Tito
Jornalista responsável - Ana Edite Ulisses Projeto Gráfico e Diagramação – Frankly Alexandre Editoração - Zumba Comunicação

3

sidio de até R$ 17 mil, pelo
programa “Minha Casa Minha
Vida“, e a primeira parcela só
paga quando receber o imóvel. É dessa forma que a Proel
Engenharia oferece um lar de
verdade com a melhor forma
de pagamento, tendo um
complexo de lazer com áreas
verdes e ambientes especiais
voltados para o conforto e
bem-estar.
Fundada em 1997, a Proel Engenharia atua no mercado
da construção civil, através de
prestação de serviços nas mais
variadas áreas da Engenharia.
Com uma visão empreendedora, a empresa atende normas
com excelente padrão em seus
serviços, assim como a total
satisfação dos seus clientes
externos e internos.
Mais informações acessar o site www.proelengenharia.com.br ou pelo telefone
(84)3312-4810.

O empreendimento tem
subsídio de até R$ 17 mil,
pelo ‘Minha Casa Minha
Vida’, com primeira parcela
no recebimento do imóvel

Jardim Primavera I
Financiado pela Caixa Econômica Federal.
100% das unidades vendidas.1º projeto de Mossoró
financiado pelo programa “Minha casa, Minha vida”.

proel comemora resultados com confraterzinações
A Proel Engenharia realizou
mais uma ação especial no final de
2010. A novidade foi a realização
de um churrasco de confraternização, sorteios de bicicletas e
entrega de brindes entre os funcionários. Além disso, merece destacar a implantação do Sistema de
Gestão da Qualidade na obra do
Américo Simonette.

Com 400 participantes,
as confraternizações tiveram
quatro momentos, todos em
obras da Proel. O início teve
no dia 4 de dezembro, com a
comemoração da entrega do
Residencial Tom Jobim, tendo
a participação de 130 pessoas.
Em seguida, foi a vez do churrasco de confraternização do

setor administrativo, no dia 11
de dezembro, na Fazenda Santa Joanam, com a presença de
70 pessoas.
Já no dia 13, a festa foi na
obra do Conjunto Américo Simonette, onde houve sorteios
e distribuição de brindes entre
200 funcionários presentes. Teve ainda comemoração no Resi-

dencial Jardim Primavera, com
sorteio de bicicleta, entrega de
brindes e implantação do sistema ISO 9001.
Tudo isso, vem para mostrar
que a Proel é uma empresa que
tem o compromisso não somente
com seus clientes, mas também
tem a preocupação com o bemestar dos seus funcionários.

