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Localização:
Av. Fagundes de Oliveira, 538

Piraporinha - Diadema

Pé direito 12m

2 docas por módulo

Vagas Exclusivas

DIADEMASBC

Localização:
Av. Caminho do Mar, 3.115
Rudge Ramos - S. B. Campo

Com docas

Vagas Exclusivas

Localização:
Rua José Coppini x Av. Rotary, 15

S. B. Campo

Estacionamento
Exclusivo

Em frente ao
SBC Plaza Shopping

A PARTIR DE:

R$ 1.000,00/mês*
 Área de terreno:

6.232,80m²

Localização:
Av. Hypólito Soares, 79

Ipiranga - SP

100% plano

Aptos, salas e lajes
comeciais

Lojas comerciais
no térreo

A PARTIR DE:

R$ 1.100,00/mês*

Localização:
Av. Senador Vergueiro,

2.123 - S. B. Campo

22 lojas

Localização:
Av. Maria Servidei
Demarchi, 1.100

S. B. Campo

Estacionamento
Privativo

A PARTIR DE:

R$ 900,00/mês*

Rudge Ramos - SBC
De 27m²
a 735m²

Localização:
Av. Senador Vergueiro, 3.597

S. B. Campo

Saúde - SP
De 36m²
a 624m²

Localização:
Av. do Cursino, 2.400

Jd. Saúde - SP

Imóveis para locação
(11) 5067-6560 |locacao@mbigucci.com.br

Galpões em Condomínio Fechado

Lojas e Salas Comerciais - SBC

Marco Zero - SBCCentro Comercial - SBC

Terreno para Pátio - Ipiranga - SP

*Sujeito a alteração sem aviso prévio. Data base: Junho/2018

Salas e lojas comerciais a partir de R$ 1.100,00*
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PALAVRA DO PRESIDENTE

*MILTON BIGUCCI é presidente da construtora MBigucci, presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Construtores 
do Grande ABC, membro do Conselho Consultivo Nato do Secovi-SP e do Conselho Industrial do CIESP, conselheiro vitalício 
da Associação Comercial de São Paulo e conselheiro nato do Clube Atlético Ypiranga (CAY). Autor dos livros “Caminhos para o 
Desenvolvimento”, “Somos Todos Responsáveis – Crônicas de um Brasil Carente”, “Construindo uma Sociedade mais Justa”, 
“Em Busca da Justiça Social”, “50 anos na Construção” e “7 Décadas de Futebol”, e membro da Academia de Letras da Grande 
São Paulo, cadeira nº 5.

Em 2018 nossa MBigucci comemora 35 anos de vida útil 
e próspera. 

E tudo começou construindo uma casinha térrea com  
2 dormitórios, no Jardim Patente, em São João Clímaco/SP, 
em 1962. Meu pai Roberto, eu e um pedreiro a construímos. 
A casa era para minha irmã Célia morar com seus filhos.   
 
Depois construí duas casas térreas o bairro Rudge Ramos, 
São Bernardo do Campo - SP. Na sequência, mais 5 
sobrados também em São Bernardo do Campo. E assim 
foi o início. Eu sempre gostei de empreender, não bastava 
sonhar, tinha de realizar!

Nessa época eu trabalhava na Itapuã Construtora, na capital 
de São Paulo, no Bairro Ipiranga. Poucos sabem, mas entrei 
lá não como empreendedor, mas na área de Contabilidade 
(pois também sou contador), passando depois a ser diretor 
dessa empresa, onde fiquei durante 22 anos e só sai para 
fundar minha própria construtora, a MBigucci, em 1983. 

O primeiro prédio que construí pela MBigucci foi o Ed. 
Gláucia, com 16 apartamentos e sem elevador, na Vila 
Liviero/SP. Isso foi em 1986, quando eu já tinha 44 anos de 
idade. Vendi a preço de custo definido para quatro amigos 
(três da Mercedes Benz com os quais lá trabalhei e um da 
Associação Comercial de São Paulo, Fernando Ortega) que 
confiaram em mim.

Em 1989, dei um salto, construindo meu primeiro prédio 
com elevador, 32 apartamentos de 2 dormitórios, o Ed. 
King’s Plaza na Rua Dona Leopoldina, esquina com a Av. 
Nazaré, no Ipiranga/SP. Eu tinha 47 anos de idade.

E aí foi muito trabalho, ousadia e perseverança. 

Hoje são mais de 9.700 unidades, 400 prédios e 1 milhão 
de metros quadrados construídos. Moram em um MBigucci 
mais de 25 mil pessoas, população maior que muitas 
cidades brasileiras.

A evolução pelo empreendedorismo
Já temos terrenos comprados e pagos para construir mais 
de 20 mil unidades nos próximos 10 anos.

Só tenho a agradecer a Deus, minha família, meus diretores 
e colaboradores, amigos e clientes que nos ajudam e 
confiam em nosso trabalho dia a dia.  

Seguimos adiante, empreendendo e “Construindo uma 
Vida Melhor”, que se tornou o nosso slogan!
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Protagonismo

ACONTECE

Bom sinal

Inspiração

A recuperação do mercado imobiliário 
foi tema de um bate-papo informal entre 
Milton Bigucci, Bruno Covas (atual 
prefeito de São Paulo) e João Dória (ex-
prefeito), durante encontro ocasional 
em um restaurante de São Paulo, em 
março de 2018. O deputado federal 
Guilherme Mussi e o apresentador 
Amaury Jr. também estavam presentes.

Roberta Bigucci, diretora da MBigucci, e Rachel Polito, 
diretora do Instituto Reinaldo Polito, estiveram com os 
principais executivos do Banco Santander, Sergio Rial 
(presidente nacional) e Ana Patrícia Botin (presidente 
executiva mundial), durante eventos realizados no mês de 
março, em São Paulo. O tema principal foi a importância 
da mulher no mercado brasileiro. O Santander é um dos 
maiores bancos em microcrédito no Brasil, e 70% do 
montante vai para as mulheres. 

A diretora Roberta Bigucci esteve ainda em mais 
dois grandes encontros com executivas de marcas 
mundiais do varejo, discutindo o protagonismo 
feminino no mês da mulher. No Fórum Cláudia 
#EuTenhoDireito, com as presenças de Paula 
Bellizia (Microsoft), Cláudia Lorenzo (Coca-Cola), 
Rachel Maia (Pandora), no WTC em São Paulo. E 
na Confraria de Mulheres Inspiradoras, com Flávia 
Bittencourt (Sephora BR), Graciela Kumruian 
(Netshoes), Alessandra Restaino (Le Postiche), 
Flávio Rocha (ex-presidente da Riachuelo) e a 
mediação de Geovana Quadros, fundadora da 
Confraria.

Deputado Guilherme Mussi, Milton Bigucci, João Dória, Bruno Covas e Amaury Jr 

Roberta Bigucci e Rachel Polito com os executivos do Santander, Sérgio 
Rial (presidente nacional) e Ana Patrícia Botin (presidente mundial)

Denise Barbosa (Consulado Americano), Roberta Bigucci, Karina 
Diniz (Drogaria Iguatemi), Flávio Rocha (Riachuelo), Elaine Prado e 
Simone Ferraz (Luxottica)
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Inauguração

Congresso

Networking

A MBigucci prestigiou a inauguração do Supermercado Sonda, na Vila Gerty em São Caetano do Sul, dos irmãos 
Delcir e Idi Sonda.  Com 2.600 m² de área construída e centenas de empregos gerados, a nova unidade conta com 
hortifrúti, açougue, frios, padaria e confeitaria, rotisseria e adega. Em breve, também será inaugurada uma unidade em  
São Bernardo do Campo, na Av. Caminho do Mar, 3115, no MBigucci Business Park SBC.

O uso da tecnologia e da inovação como impulsionadores 
no setor imobiliário, o cenário para lançamentos e os 
recursos para crédito e financiamento foram os principais 
temas debatidos no Congresso do Mercado Imobiliário 
de Osasco, Barueri e Região. Promovido pelo Portal 
VGV, na sede do Mercado Livre, dia 27/3/2018, o 
evento reuniu lideranças e executivos do setor, entre 
eles, o atual presidente da Caixa, Nelson A. de Souza, 
o presidente, o fundador da Datastore, Marcus Araujo, 
o diretor do Portal VGV, Bruno Lessa, e os diretores da 
MBigucci, Marcelo e Milton Bigucci Junior, que também 
representou a ACIGABC.

Os diretores Milton Junior, Roberta Bigucci e Milton 
Bigucci, acompanhado da esposa Sueli Pioli Bigucci, 
participaram do Gourmet Experience, um evento 
gastronômico de networking com CEOs e diretores das 
maiores construtoras do país. Promovido pelo C3, Clube 
da Construção Civil, o menu foi liderado pelo renomado 
chef Oliver Anquier. Dia 12/4/2018, na Casa Calzone, 
em São Paulo. 

Os diretores Marcelo e Milton Bigucci, com o vice-prefeito de São Caetano, Beto Vidoski, e o proprietário da rede de supermercados, Idi Sonda

Nelson de Souza, presidente da Caixa, Milton Bigucci Junior, vice-
presidente da ACIGABC, e Bruno Lessa, diretor do Portal VGV

O chef Olivier Anquier com os diretores Milton Junior, Roberta, Milton Bigucci 
e Sueli Pioli Bigucci
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Casa nova, 
vida nova

Feirão da Caixa

Ana Carolina Szabo e 
Carlos Eduardo de Oliveira, 
Ingrid Xavier e Wagner 
Suzuki.  Os dois casais não 
se conhecem, mas têm em 
comum a conquista de um 
imóvel próprio com planos 
de uma vida a dois. 

Assim como eles, outros 
noivos, jovens e famílias 
aproveitaram o 1º Big 

Ofertas 2018 da MBigucci e conseguiram conquistar o 
sonho da casa própria com condições especiais.

O evento foi realizado em março, na Central de Vendas da 
MBigucci (Av. Kennedy, 1.200, São Bernardo do Campo), 
com ofertas de imóveis prontos, em construção e em 
lançamento (1,2 e 3 dormitórios), além de salas comerciais.

Em breve a MBigucci divulgará uma nova edição do Big 
Ofertas! Fique ligado em nosso site www.mbigucci.com.br 
e nossas redes sociais: 

Com imóveis a partir de R$ 199 mil, a 
MBigucci esteve presente em mais uma 
edição do Feirão Caixa da Casa Própria, 
realizado de 4 a 6 de maio/2018 no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi, em 
São Paulo. “Focamos na diversidade 
dos nossos imóveis e principalmente nas 
unidades que vamos lançar em breve do 
‘Minha Casa Minha Vida’. Conseguimos 
assim prospectar muitos negócios no 
feirão”, explicou o diretor de Vendas, 
Robson Toneto. Os cadastros para 
unidades do Minha Casa Minha Vida 
na região de Guarulhos, Itaquera e São 
Bernardo ainda podem ser feitos pelo site 
www.mbigucci.com.br/mcmv 

“Tinha comprado um 
studio no Unique, mas 
depois que conheci 
o Carlos resolvemos 
trocar por um apê maior 
para moramos juntos. Ele 
prometeu que vamos noivar 
assim que assinar o contrato” (risos), 
conta Ana Carolina Szabo, com o futuro 
noivo Carlos Eduardo de Oliveira.

“Eu já conhecia o 
Olimpic. As áreas 
comuns entregues 
mobiliadas e 
decoradas ficaram 

muito boas. Vamos 
mobiliar e mudar o 

quanto antes, com a 
intenção de nos casarmos”, 

conta o administrador Wagner Suzuki, ao lado da 
namorada Ingrid Xavier.

Governador Márcio França e o presidente da Caixa, Nelson A. de Souza presentes no evento

MBigucci cadastrou para o Minha Casa, Minha Vida durante o evento
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Leia o artigo na íntegra em: www.miltonbigucci.com.br

De: Sidnei Beneti 

Enviada em: quinta-feira, 1 de fevereiro de 2018 

14:38

Para: Comunicação Interna 

Caro Amigo Milton

Li com emoção seu escrito.

Uma linda história de vida, sua e de seus familiares.

Um orgulho não só para vocês, mas também para 

seus amigos, como este seu colega da gloriosa 

e neste ano cinquentenária Turma de 1968 das 

Arcadas do Largo de São Francisco!

Abraço afetuoso do amigo,

Sidnei Beneti

Juiz e ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça

De: Rodrigo Luna 
Enviada em: quinta-feira, 1 de fevereiro de 
2018 11:14
Para: Milton Bigucci
Caríssimo Milton,

Muito obrigado por compartilhar seus 
pensamentos.
Como é costumeiro e de sua característica, 
palavras sábias e inspiradoras.
Parabéns por sua linda e brilhante história!

Forte abraço,

Rodrigo Luna
Presidente da FIABCI-Brasil

De: “Pina - Ciasul” 
Data: 1 de fevereiro de 2018 11:20Para: “’Milton Bigucci’” 

Gostei muito da matéria a importância do trabalho na vida do jovem.
Me identifiquei muito com a sua apresentação, pois também comecei a trabalhar muito jovem como ajudante de pintor e aos poucos fui estudando e conseguindo outros empregos até ter a minha própria empresa, portanto a matéria que você escreveu realmente se encaixa dentro dos padrões de uma educação do jovem. 

Parabéns pela matéria pois tenho certeza que vai servir de exemplo para muitos pais criarem seus filhos. 
Um grande abraço.

Pina
Grupo CIASUL

Agradecemos as 
diversas mensagens 
sobre o artigo “A 
importância do 
Trabalho na Vida do 
Jovem”, publicado 
na Edição 81 da 
MBigucci News e 
repercutido na mídia

De: Dr. João Serra 
Enviada em: quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 
Para: ‘Milton Bigucci’

Meu caro Milton, boa tarde!

Você é um exemplo, mais do que claro, de que o trabalho só 
engrandece.
Somos da mesma geração e tenho muito prazer e orgulho de ter 
convivido com o meu caro amigo, por alguns bons anos.
Assim como você, comecei a trabalhar cedo, com autorização do 
Juizado de Menores, e também valorizo muito o trabalho.
Afinal deu-me a possibilidade de estudar, formar a minha família, criar 
os meus filhos e viver muito bem, felizmente. 
Continue a sua brilhante trajetória, pois você é um verdadeiro exemplo 
para os seus filhos, familiares e para os muitos amigos que tem. 

João Serra
Advogado 

De: Maurício Levin
Data:  Sat, 10 Feb 18 22:29:57 +0000

Milton

Li seu artigo e gostei muito. Concordo plenamente com o jovem 
trabalhando desde cedo, principalmente aqueles menos abastados, 
que se não estão trabalhando nos horários de folga, correm o risco de 
se envolverem em más companhias. 

Parabéns pelo artigo e pela família maravilhosa que conheço 
pessoalmente.

Maurício Levin
Cardiologista

De: Antonio Pinto
Enviada em: terça-feira, 30 de janeiro de 2018 
Para: Milton Bigucci

Caro Milton Bigucci:

O camisa 10 continua brilhando. Parabéns!!!
O seu artigo é um hino ao trabalho e à formação efetiva dos jovens.
 
Você está absolutamente certo, o jovem precisa trabalhar e desde 
cedo. Ao ler o seu artigo voltei ao passado e lembrei-me do período em 
que eu com 7 ou 8 anos engraxava sapatos na frente da venda do meu 
pai, localizada na Estrada das Lágrimas. Ele não permitia que eu fosse 
até o ponto final dos bondes, ali na rua Silva Bueno, o ponto era melhor 
para engraxar, mas permitia o meu trabalho ali na frente do empório. 
Cada engraxada que eu fazia era como fazer um gol no futebol. E o 
dinheiro arrecadado, para onde ia? As moedinhas iam todinhas  para 
a minha mãe.
Esse meu noviciado no trabalho somente me ajudou e me conduziu 
a vida toda.
 
Seu tema e sua opinião são atuais e verdadeiros.
 
Espero que os jovens possam aproveitá-la, para o bem de suas vidas.
 
Um forte abraço

Antonio Pinto
Advogado
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A  grande repercussão que teve o artigo de Milton Bigucci 
sobre “A importância do trabalho na vida do jovem”, 

motivou também o convite para uma palestra no El Shadai 
Hotel, localizado em Cabreúva/SP. O bate-papo ocorreu 
dia 29 de abril de 2018 e entusiasmou os presentes, na 
maioria jovens, que participaram com muitas perguntas e 
interatividade. 

“Fiquei muito feliz com a repercussão. Meu objetivo 
foi motivá-los para o empreendedorismo, e creio que o 
resultado foi atingido!”, comentou Bigucci. O diretor do El 
Shadai Hotel, Carlos Eduardo Biguzzi, também falou aos 
presentes sobre questões técnicas do trabalho.

Durante a palestra, Bigucci contou um pouco de sua 
trajetória e os vários desafios em sua vida profissional: 
“Comecei a trabalhar com 9 anos, limpando a clínica de 
uma dentista, no Alto do Ipiranga, em São Paulo. Trabalhei 
lá apenas um mês, pois um dia antes dela pagar o meu 
primeiro salário e o seu aluguel do consultório, a dentista 
se mudou à noite. Fugiu. Foi uma grande decepção”, 
lembrou Bigucci que aos 76 anos de idade, possui 65 anos 
de trabalho registrado em carteira.

“Já meu primeiro registro em carteira foi na Casa Freire, 
de ferragens e material de construção, no Sacomã, Bairro 
Ipiranga. Logo na primeira semana, estava carregando uma 
escada e sem querer bati em uma peça cara de um jogo de 

jantar de louça inglesa. Quando quebrou, achei que seria 
demitido na hora, mas o senhor Nelson Freire, meu patrão, 
compreendeu meu desespero e necessidade e me manteve 
na loja. São pequenos exemplos que nos ensinam e nos 
motivam”, completou Bigucci.

El Shadai - Um dos mais bonitos hotéis de Cabreúva, o 
El Shadai, está localizado em meio à Mata Atlântica. Com 
trilhas, cachoeira, piscina aquecida, piscina externa, salão 
de jogos, campo de futebol, brinquedoteca e centro de 
convenções. Atende famílias e eventos empresariais.

Motivação para os jovens
Milton Bigucci faz palestra em Cabreúva/SP

Milton Bigucci com a esposa Sueli e os amigos Vagner Nacaratti,  
Hélio Biguzzi e José Zanetin, que também assistiram a palestra

Palestra de Milton Bigucci no El Shadai Hotel em Cabreúva
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Q uando criança, ela cortava as cabeças das 
bonecas para fazer de bola, ia acompanhar o 

irmão na escolinha de futebol e entrava em campo 
no lugar dele, ficava na rua jogando com os meninos 
e chegava em casa com os pés todo machucado. 
Sua mãe até a colocou no balé, mas era o futebol 
que a encantava. 

A atacante canhota Cristiane Rozeira de Souza Silva, 33 
anos, enfrentou muito preconceito, chorou muito e passou 
muitas dificuldades financeiras para se manter no futebol, 
pois os salários no feminino são bem mais modestos que no 
masculino, mas o amor à bola falou mais alto. 

Aos 12 anos ela entrou em uma escolinha de futebol, aos 
14, foi para o Juventus jogar profissionalmente, aos 16 foi 
para o São Bernardo e aos 18 anos, Cristiane participou 
da sua primeira Olimpíada (2004 - Grécia), sagrando-

se artilheira da competição com 5 gols. Em pouco tempo 
tornou-se a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos e 
dos Jogos Pan Americanos. Já jogou em clubes da Alemanha, 
Suécia, Estados Unidos, França, Rússia e atualmente joga 
no Changchun Yatai, da China. No Brasil defendeu clubes 
como Corinthians e Santos.

Após anunciar sua aposentadoria na Seleção Brasileira, em 
2017, Cristiane retornou a pedido do técnico e em abril 
de 2018 conquistou mais um grande título pela Seleção 
Brasileira: o Heptacampeonato da Copa América, disputada 
no Chile.

Confira o bate-papo com a jogadora durante o período de 
disputa da Copa América. As perguntas tiveram a participação 
das colaboradoras da MBigucci que também gostam de 
jogar futebol (leia matéria na pág 18). 

Cristiane 
Rozeira

Ele faz história no futebol feminino

“Maior artilheira da história 
dos Jogos Olímpicos e dos  

Jogos Pan Americanos.”

Principais Títulos com a Seleção Brasileira
• Maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos (14 gols)
• Jogos Pan-Americanos: medalha de ouro (2003, 2007, 2015)
• Jogos Olímpicos: medalha de prata (Atenas 2004 e Pequim 2008)
• Copa América: medalha de ouro (2003, 2010, 2014, 2018)
• Libertadores da América: medalha de ouro (2009, 2010)
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MBNews:  Quando você começou a jogar futebol, aos 
7 anos, sofria muito preconceito?
Cris: Sofri muito preconceito sim. Conseguiram me 
desanimar bastante quando eu era criança. Mas eu era 
bem teimosa e mesmo chorando, ficando triste, acabava 
engolindo o choro e indo atrás do que eu queria. 
Continuava jogando na rua com os meninos, continuava 
na escolinha, onde só tinha um garoto também. O 
futebol era o que me motivava, era o que eu amava, 
então ninguém tirava isso de mim. Mas sofri bastante 
preconceito sim.

MBNews: A posição de atacante foi uma escolha 
pessoal ou sugestão de algum técnico?
Cris: Quando comecei na escolinha, aos 12 anos, era 
meia esquerda, mas meu treinador achou que eu tinha 
qualidade a mais, porque eu subia muito, gostava 
muito de fazer gol. Então, ele acabou me colocando de 
atacante. E até hoje jogo mais avançada.

MBNews: Como você vê o investimento do Brasil no 
futebol feminino?
Cris: Em São Paulo, algumas equipes até têm um 
investimento bacana, em relação a outros estados. Mas, 
em termos financeiros, todos os estados deveriam ter 
uma melhora. Isso faria com que nós, que jogamos fora 
do Brasil, pudéssemos retornar, jogar perto da família, e 
ter uma liga mais forte, um atrativo maior para trazer as 
meninas de fora. Se você não tem um financeiro bacana 
tem de optar em continuar jogando fora.

MBNews: Pretende voltar a defender algum clube 
brasileiro ou este ano continua na China?
Cris: Meu contrato é até novembro na China, mas 
tenho vontade de voltar a jogar no Brasil, estar perto de 
casa, da família. Estou muito tempo jogando fora. Sinto 
saudades de casa. Tudo depende do investimento que o 
clube oferecer, não descarto jogar no Brasil.

MBNews: E a culinária chinesa, foi difícil a adaptação?
Cris: Foi complicado. A comida deles é muito gordurosa, 
em tudo colocam muito óleo, então é difícil para comer. 
Até para as atletas chinesas é difícil a alimentação, 
imagina para a gente se adaptar?

MBNews:  Seu maior ídolo no futebol é o Cristiano 
Ronaldo, teve a oportunidade de conhecê-lo? 
Cris: Para mim ele é um atleta exemplar, um jogador 
completo, com um talento incrível. Acompanhei muito 
o Cristiano Ronaldo, além do Real Madrid (Espanha), 
no Manchester (Inglaterra), que foi a época que ele 
mais explodiu. Mas antes dele, quando eu era criança, 

acompanhava também o Romário, Rivaldo, Ronaldo, 
jogadores de muita qualidade. Hoje tenho essa grande 
admiração pelo Cristiano Ronaldo por tudo o que ele faz. 
E, tive sim a oportunidade de conhecê-lo duas vezes no 
Prêmio da Fifa, mas só pedi para tirar uma fotinho com 
ele, nada de mais (risos).

MBNews:  O que você mais gosta de fazer fora dos 
campos?
Cris: Gosto de ficar com minha família, meus amigos. A 
gente quase não tem tempo para descansar, joga o tempo 
inteiro, viaja, às vezes joga mais de um campeonato ao 
mesmo tempo. Então é um momento de lazer para 
aproveitar a família e curtir todo mundo.

MBNews: Qual é o seu time do coração no Brasil? E 
seu palpite para a Copa do Mundo da Rússia?
Cris: No Brasil, sou corintiana, nunca escondi de 
ninguém. Para a copa, acredito no Brasil sim!

MBNews: Você tem passagem pelo São Bernardo. A 
cidade tem sido um celeiro da modalidade e mantém 
um projeto chamado ACAFF (Academia de Futebol 
Feminino), que atende e incentiva meninas, o que 
você acha de projetos como esse? 
Cris: É um incentivo muito bom que São Bernardo faz 
pela modalidade, e de onde podem sair outros talentos 
para a seleção, além delas terem a oportunidade de ir 
para um clube grande ou jogar fora do país. Quando 
eu estiver no Brasil, se tiver oportunidade, gostaria de 
conhecer, passar um pouco do que eu vivi, da minha 
carreira, ser um incentivo para essas meninas.
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MBNews: A Federação Paulista tem liberado 
licença para equipes não-filiadas participarem de 
competições oficiais, visando aumentar o número 
de equipes participantes. É um incentivo para a 
modalidade?
Cris: É bom a Federação liberar essas licenças para 
outras equipes disputarem campeonatos, é  onde você 
acaba conhecendo talentos escondidos. É uma boa para 
essas meninas mostrarem que têm capacidade. Torço 
também que apareçam profissionais da área, e bacana 
se forem mulheres, ex-atletas, para dar continuidade 
e oportunidade de trabalharem com essas meninas, 
poder ensinar, passar experiência e formação. Ainda a 
gente encontra muitos profissionais completamente 
amadores trabalhando com futebol feminino. Minha 
torcida é que mesmo tendo essas licenças para os 
clubes, que tenham profissionais capacitados também 
a ensinar alguma coisa para essas meninas.

MBNews - Qual sua mensagem para as meninas que 
estão iniciando?
 Cris: Se é o sonho da menina jogar futebol, que, 
independentemente do que vá escutar, pois pode ser 
que escute algumas besteiras, que ela tente, que tenha 
vontade, que tenha dedicação, que não desanime. 
É difícil, porque falta dinheiro para material, para 
transporte... Também passei por isso de não ter dinheiro 
e ter de ir andando para o treino por mais de uma hora, 
não ter material e ter de ganhar de um e de outro, mas 
que ela tente. Que tenha certeza no fundo de que foi até o 
final. Ter o apoio da família também é muito importante. 
As dificuldades são muitas, mas para realizar um sonho 
você passa por cima de muitos obstáculos. 

Heptacampeãs  
da Copa América
Em ano de Copa do Mundo “deles”, 
as meninas fazem bonito na Seleção e 
conquistam mais um importante título 

Com placares largos (8X0 / 7X0 / 4X0) e 100% de 
aproveitamento, as jogadoras da Seleção Brasileira 
de Futebol Feminino deram um verdadeiro passeio 
nas adversárias (Argentina, Chile, Equador, Bolívia, 
Venezuela) durante a Copa América 2018, disputada 
em abril no Chile.

O heptacampeonato garantiu a elas vaga para a 
Copa do Mundo Feminina, que será disputada em 
2019, na França, e também para os Jogos Olímpicos 
do Japão, em 2020. No ano que vem, logo após a 
Copa, a seleção feminina também disputará os Jogos 
Pan-Americanos, no Peru.

Participe!!!
Música ao VivoMúsica ao Vivo

FESTA JUNINA
NO C.A.Y.

Dias 22, 23 e 24 de Junho, 
a partir das 20h.

Dias 22, 23 e 24 de Junho, 
a partir das 20h.

112 anos

CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA
Rua do Manifesto, 475 - Ipiranga

Tels.: 2065-0680 / 3386-3386

ILUSTRAÇÃO:
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MBigucci na Mídia

TV Globo – Bom Dia Brasil
27/02/2018
“Venda de imóveis novos cresceu 4,9% no ano 
passado em todo o Brasil”
Repórter Janaína Lepri entrevista Marcos Bigucci e 
o cliente Caetano G. Alvarez, no New Life MBigucci 
(Ipiranga/SP)

TV Mais ABC- Tricotando Negócios
14/3/2018
Entrevista com Roberta Bigucci

Revista Expressão  
01/3/2018 

Diário do Grande ABC
12/3/2018 

Confira as matérias na íntegra no site 
www.mbigucci.com.br/imprensa 
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Qual Imóvel
2/3/2018

Rádio Bandeirantes 
– Jornal Gente
Entrega do Marco 
Zero Mix
21/02/2018

UP/TV – SindSolution
Entrevista com Robson Toneto 
e Marcos Gonzalez
26/03/2018

SP Imóvel 
Especial Dia das Mulheres
5/3/2018

Record News - Empresários de Sucesso
Trajetória de Milton Bigucci e da MBigucci
10/5/2018 
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Já foi o tempo em que a mulherada só ficava torcendo para os amigos, namorado ou maridão. Cada vez mais elas estão 
entrando em campo para jogar mesmo, seja para queimar umas calorias e se divertir com as amigas ou com objetivos 

profissionais. E muitas estão fazendo bonito! 

Na MBigucci, essa história começou há 10 anos (2008) quando teve início o “Desafio entre as sedes”, um campeonato 
interno de futebol masculino e feminino, promovido pela Atlética da empresa. Desde então, a atividade trouxe muitos 
benefícios para a saúde e integração das jogadoras. 

Futebol também 
é para elas!

Colaboradoras da MBigucci unidas pelo futebol: “Hoje a rivalidade é apenas contra o sedentarismo!”  

MBigucci mantém campeonato 
feminino há mais de 10 anos

“Quando começamos em 2008, jogávamos apenas no dia do campeonato, 
com a bola e o uniforme do masculino. Mas, com o interesse pela atividade 
física mais frequente, aliado ao lúdico começamos a jogar toda semana, com 
os 2 times femininos juntos. Hoje, a rivalidade é apenas contra o sedentarismo! 
Ver como jogávamos há 10 anos... correndo atrás da bola ao mesmo tempo 
(risos), para hoje, que temos técnico, esquema tático, atacantes, zagueiras, 
laterais e meio de campo, com uniforme, chuteira e bola cor de rosa, me traz 
muita alegria e a certeza que estamos no caminho certo com saúde e diversão!” 
Mônica Acêncio, colaboradora da Contabilidade, 49 anos, começou a jogar 
na MBigucci e já participou de 10 campeonatos. Eleita melhor zagueira 
em 2017.
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“O futebol pra mim, é o momento que eu relaxo, que esqueço o stress, os 
problemas, que eu me encontro. Jogar não trouxe só benefício para condição 
física, velocidade e fôlego, mas a diversão com as meninas do trabalho, que é o 
principal. Quando nos reunimos nessas ‘peladas’, caímos na gargalhada a cada 
bola perdida, a cada chute errado, até as boladas que levamos se tornam motivo 
de risadas. Eu amo jogar bola, sempre melhora meu dia.” Fernanda Alves, 27 
anos, colaboradora do Atendimento, joga desde os 15 anos e participou de 
4 campeonatos da MBigucci.

Benefícios
Considerado um esporte misto, por trabalhar com exercícios 
aeróbicos e anaeróbicos, o futebol pode trazer diversos 
benefícios à saúde e ao corpo da mulher, pois atua em 
diversos grupos musculares, principalmente nas panturrilhas, 
coxas, posteriores, abdômen e glúteos. 

Na maior parte do tempo, são feitas atividades aeróbicas, 
quando a jogadora anda, trota e corre em intensidade 
moderada durante a partida. E em jogadas como arrancadas, 
roubadas de bola, defesas e finalizações, que exigem 
velocidade maior, usa-se a via anaeróbica (processo para 
obtenção de energia). Na prática, tudo isso significa que o 
futebol ajuda tanto a perder peso quanto a definir os músculos.
 
• Minimiza os efeitos da TPM
• Regula os sistemas imunológico e nervoso
• Melhora a concentração
• Diminui o estresse
• Melhora alimentação / Hidratação
• Define músculos
• Queima-se até 1.300 calorias por hora (pessoa de 75kg)Dica:

Antes de começar faça uma avaliação médica para evitar possíveis 
sequelas. Procure também orientação técnica para um treinamento 
adequado. Depois, é só correr atrás da bola e gol! 19MBIGUCCI NEWS



Onde começar
Você sabia que a cidade de São Bernardo do Campo possui 
uma Academia de Futebol Feminino (ACAFF)? 
E o que é melhor: GRATUITA! 

A  ACAFF surgiu em 2015, por iniciativa de Isaque 
Guimarães, ex-atleta e monitor de futebol, hoje em 
Trade Marketing. Localizada no Bairro Baeta Neves, 
em São Bernardo do Campo, é um espaço para lazer 
e condicionamento físico voltado exclusivamente para 
mulheres, a partir dos 7 anos e sem limite de idade. 

“A modalidade vem, aos poucos, despertando o interesse 
das meninas. Iniciamos há 3 anos com cerca de 15 
garotas. Logo depois das Olimpíadas de 2016, com o 
destaque nossa Seleção Brasileira Feminina (leia entrevista 
com Cristiane na página 12), a procura cresceu muito e 
hoje já estamos com 179 meninas”, explica Guimarães. 
Desde 2017 a ACAFF mantém parceria com Secretaria de 
Esportes da Prefeitura de São Bernardo, que cedeu espaço 
no CREC Baetinha para a prática esportiva.

PARA ASSISTIR
O maior torneio do mundo de futebol masculino será disputado de 14 de 
junho a 15 de julho de 2018, na Rússia. Confira os horários dos primeiros 
jogos:

Você Sabia?Que o Futebol Feminino também 
disputa a Copa?

A competição será realizada em 
2019, na França e as meninas da 
Seleção Brasileira já garantiram 
vaga.

Interessou?
ACAFF
CREC Baetinha, Rua Bauru, 20  
Baeta Neves – SBCampo/SP
Aulas aos sábados, das 13h às 17h30
Turmas divididas por faixa etária, a partir dos 7 anos 
e sem limite de idade
Gratuito - Infs.: (11) 99698-1893 (Whats APP)
Acaff.oficial@gmail.com 
Facebook: academiadefutebolfeminino 
Instagram: @acaffsbc

Os demais jogos 
dependerão da 
classificação do Brasil
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Há 14 anos incentivando o esporte,
a cultura e o lazer.
Alie sua marca a um time campeão:
os nossos colaboradores.

• Corridas/Caminhadas

• Torneios integrados
  (truco, xadrez etc.)

• Participações em campeonatos
  (diversas modalidades)

• Ações e festas bene�centes

• Ingressos para teatro e cinema

• Shows
  (parceria ampliada com a Estância Alto da Serra)

• Festas e happy hours

5067-6598
marcosmao@mbigucci.com.br

ATLÉTICA
Entre já em contato conoscoEntre já em contato conosco

Patrocine a Atlética e tenha sua marca em nossos eventos!

Eventos fixos no ano:
• Campeonato de Futebol (Masc./Fem.) • Carnaval fora de época
• Festa Julina e muito mais.

Podemos criar eventos exclusivos de acordo
com as características e necessidades da sua marca.



MBigucci transforma 
colaboradores em 
álbum de figurinhas 
Iniciativa tem objetivo de integrar e valorizar a equipe

Apaixonados por futebol e pela Copa do Mundo, 
a construtora MBigucci (www.mbigucci.com.br) 

transformou todos os seus colaboradores em um álbum de 
figurinhas que está fazendo o maior sucesso.  

Os departamentos viraram times e cada colaborador 
um “jogador”. Para fazer as figurinhas, todos também 
ganharam uma camiseta especial da “Torcida MBigucci” e 
tiraram fotos sem saber para o que seria. Também fazem 
parte do álbum empresas e colaboradores terceirizados que 
estão no dia a dia da MBigucci.

A iniciativa foi do Departamento de Marketing da 
empresa. De acordo com a diretora Roberta Bigucci, o 
objetivo é valorizar e integrar cada vez mais toda a equipe. 
“Um time que veste a camisa de verdade e dedica seu 
trabalho construindo uma vida melhor para milhares 
de famílias tem mesmo de virar figurinha brilhante”, 
ressalta Roberta. O layout do álbum foi criado por 
Felipe Bigucci, neto do presidente da empresa, Milton 
Bigucci, que também integra o time de colaboradores 
do Marketing.

Happy Hour reuniu colaboradores para troca de figurinhas
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Objetivos 
corporativos

Os álbuns foram distribuídos no mês de maio e a empolgação 
é tanta, que não se fala em outra coisa nos corredores da 
construtora. Da copeira ao presidente da empresa, está todo 
mundo “trocando figurinhas”. Foram marcados até happy 
hours para troca, com direito a campeonato de bafo. Na 
hora do almoço e ao final do expediente todos aproveitam 
para completar o álbum e o que mais se ouve é: “Quem tem 
a Luara do Marketing? Eu troco pelo Dr. Milton”, “Quem 
precisa da Evelaine do Fiscal, eu tenho repetida...” 

Vitor Caretta, colaborador do Departamento Jurídico, adorou 
a iniciativa: “A ideia foi sensacional, tanto a qualidade do 
material quanto a iniciativa. Isso gera uma integração entre 
as galeras dos Departamentos e Obras.”

Segundo a diretora de Marketing, Roberta Bigucci, 
o álbum de figurinhas também foi atrelado a alguns 
objetivos da empresa, para incentivar a participação 
dos colaboradores. “Criamos alguns desafios onde o 
colaborador que cumprir cada um deles recebe em troca 
um número determinado de pacotes de figurinhas”. 

Juliana Lopes, de Locação, já está na expectativa: “Achei 
o máximo! Estou superansiosa para cumprir os desafios 
e completar meu álbum. A gente gosta de se ver na 
figurinha,  conhece mais os outros colaboradores. Isso 
nos aproxima muito”, diz.

ALGUNS DESAFIOS

O colaborador que se inscrever no canal do Youtube MBigucci será presenteado com 2 pacotes de figurinhas.  
E quem indicar amigos que se inscrevam, ganhará + 3 pacotinhos.

A cada 5 peças de roupas doadas para Campanha do Agasalho em prol do Lar Pequeno Leão,  
que a MBigucci/Big Riso estão promovendo, serão entregues 3 pacotes de figurinhas

Participar dos eventos ambientais e sociais da empresa, como o BIG VIZINHANÇA Amigos da Praça,  
e a inauguração do Unique MBigucci, dará direito a 5 pacotes de figurinhas.

Quem completar primeiro a página do seu departamento, receberá + 4 pacotes de figurinhas.

O colaborador que indicar um amigo que comprar um imóvel da MBigucci, além de R$ 1.500,00  
em vale compra ou viagem, ganhará o bônus de + 10 pacotes de figurinhas
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Fé, foco e muito trabalho
Uma grande empresa também é feita de parcerias sólidas, que prestam serviço com muita 
dedicação e carinho. Assim é a história de José Alves dos Santos, ou melhor, Zé Bahia

Nascido na cidade de Seabra, interior baiano, “Zé Bahia”, 
como é conhecido por todos, teve uma infância difícil. 

“Minha mãe faleceu quando eu era criança, meu pai viajou 
e abandonou a família. Vim para São Paulo com 11 anos, 
sozinho. Passei fome, mas nunca dormi na rua. Minha 
família eram os amigos, que me levavam para casa. Eu era 
analfabeto e aqui aprendi tudo!”

As dificuldades do começo o fizeram ter ainda mais fé e 
vontade de vencer. “Deus sempre botou a mão por onde 
andei. Por acaso encontrei meu irmão mais velho que 
também tinha vindo para São Paulo, ele trabalhava em 
uma obra da Construtora Taoka e me levou. Aí comecei 
na construção. Fui ajudante de armador, ajudante geral e 
carpinteiro em várias construtoras. Trabalhei também nas 
obras no metrô (linha amarela) e na estação Itaquera (linha 
vermelha)”, relembra.

“Em 1990 conheci a MBigucci por indicação de um colega. 
A primeira obra que prestei serviço foi no Piazza de Sorrento 
(R. Vergueiro/Ipiranga-SP) como carpinteiro”. 

A partir de então, Zé Bahia já ajudou a construir dezenas 
de condomínios da MBigucci e cada um tem uma história 
especial para ele. “Em 1995, o Junior (Milton Bigucci 
Junior, diretor técnico da construtora) me chamou para fazer 
o gabarito e nivelar as torres do Condomínio Arco Íris, em 
São Bernardo. Foram 15 torres em terreno com inclinação 
de 31metros. Não foi fácil, mas agarrei essa chance com 
‘20 mãos’. Eu já trabalhava por conta, como prestador de 
serviço nessa época”, lembra.

Zé fala com muito carinho de cada detalhe, dificuldade 
e conquistas dos empreendimentos que participou na 
MBigucci. Uma de suas obras favoritas é o Maximus, no 
Centro de São Bernardo. “Ah, esse ficou o máximo mesmo! 
Aquela viga no topo do prédio, deu um trabalho danado, 
mas ficou linda. Aprendi tudo o que sei com as obras da 
MBigucci, as pessoas confiaram no meu trabalho aqui. Me 
orgulho muito disso. Sempre mostro fotos dos prédios para 
minha família.”

Apesar de sua especialidade ser a carpintaria, Zé Bahia é “pau 
para toda obra”, daqueles que vestem a camisa mesmo. 

É reconhecido pelos engenheiros e mestres como um 
profissional dedicado e muito competente em tudo o que 
faz. Detalhista, não deixa passar erros.

Aos 64 anos de idade, Zé Bahia não pensa em se aposentar 
e continua com o mesmo comprometimento e satisfação 
de sempre: “Sou muito preocupado com tudo o que faço, 
sei da responsabilidade que tenho e da confiança que 
depositam em mim. Enquanto eu aguentar, vou continuar, 
coragem eu tenho!”

Palmeirense roxo, fora do trabalho, Zé Bahia gosta de assistir 
futebol. “Vou muito ao estádio também com meu filho”.  
Casado há 32 anos com Esmeraldina Sonia, seu orgulho 
pessoal está na família unida e em ver os filhos Ellen e 
Wagner formados e bem encaminhados profissionalmente. 
Exemplo de dedicação, coragem e comprometimento do 
pai não lhes faltam.

“É DE PARCEIROS ASSIM, COMPROMETIDOS 
E APAIXONADOS PELO QUE FAZEM QUE A 
MBIGUCCI É FEITA!”
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O  outono é uma estação de oscilação de temperaturas, 
com manhãs e noites mais frias, gerando a amplitude 

térmica durante o dia, excelente para a produção de uvas e 
vinhos de qualidade.

Para os apreciadores de bons vinhos, esta estação também 
é perfeita. O paladar para vinhos tintos aguça com o frescor 
das noites, assim como os pratos quentes e condimentados 
começam a fazer parte do cardápio. Saber harmonizar o vinho 
com o prato escolhido, faz toda a diferença na hora de servir.  

Seguem algumas dicas do Empório do Bacalhau: 

• ESTRUTURA DO PRATO
A dica infalível é sempre levar em conta a estrutura do prato. Para 
os mais leves, vinhos leves frescos e frutados, como brancos e 
roses ou tintos de médio corpo e boa acidez.  Já para receitas 
mais elaboradas, prefira vinhos mais estruturados e com taninos 
redondos.  Frutos do mar e peixes harmonizam perfeitamente 
com Sauvignon Blanc ou um bom Chardonnay.  

• MASSAS
Se o prato for massa, leve sempre em conta o molho. Para 
os vermelhos, a dica é um clássico Chianti e para os molhos 
brancos, um Merlot de boa estrutura ou um delicado Pinot 
Noir. 

• BACALHAU
 Já o Bacalhau, este sim harmoniza bem com vinhos desde 
os Verdes até os tintos encorpados do Douro. Aproveite a 
flexibilidade das receitas que este peixe permite e prove 
vinhos que agradem o seu paladar sem sobrepor o sabor do 
prato, este é o maior segredo na escolha do vinho. 

• SOBREMESA
Ah, não podia faltar a sobremesa! Afinal, ela também 
harmoniza com vinho. Se for mais pesada, como o chocolate, 
sirva com vinho do Porto, marcante e encorpado. Já para as 
sobremesas mais leves à base de frutas e cremes, o vinho 
deve seguir a mesma linha. Um Moscatel ou um fino vinho 
de Sobremesa cairão muito bem. 

Dicas de Harmonização

EMPÓRIO DO BACALHAU:
Matriz
Rua Padre Lustosa, 374 
Centro – São Bernardo do Campo
11 4123-5651

Unidade Santo André
Rua Caminho do Pilar, 1410 
Vila Gilda – Santo André
11 2669-1418

Facebook: Empório do Bacalhau   | Instagram @emporiodobacalhau

Mas vale lembrar que o que deve prevalecer sempre é o seu paladar
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Rua Conduru, 59 – Jabaquara/SP
1 ou 2 dormitórios
Plantas flexíveis
37m² e 48m²
Lazer equipado e decorado
www.mbigucci.com.br/station

Perspectiva artística da fachada
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Sua próxima parada é aqui: 
Station Residence MBigucci
A apenas 300 metros do metrô Conceição

Que tal morar ao lado do metrô com tudo o que você 
precisa a sua volta? Mercados, escolas, bancos, bares, 

restaurantes, hospitais e uma infinidade de serviços. E o que 
é melhor, em um empreendimento diferenciado, prático 
projetado especialmente para atender a um novo estilo de 
vida: o seu!

Este é o Station Residence, o novo empreendimento da 
MBigucci que será construído na Rua Conduru, 59, no 
Jabaquara/SP, a apenas 300m do metrô Conceição. A 
melhor localização em um dos principais pontos de São 
Paulo, cercado de praças, centros esportivos e culturais para 
a qualidade de vida que você busca.

Além de toda facilidade de transporte público, a Rua 
Conduru está ao lado da Av. Engº George Corbisier, que 

dá fácil acesso à Av. Bandeirantes, Rodovias Anchieta e 
Imigrantes, ao ABC e Rodoanel.

Na medida certa - Com uma fachada moderna, o Station 
Residence terá plantas flexíveis de 1 ou 2 dormitórios, com 
possibilidade de sala estendida. Áreas privativas de 37m² e 
48m² e um aconchegante terraço. 

Lazer – Salão de festas, fitness e uma charmosa área com 
churrasqueira, espaços totalmente decorados e equipados. No 
Station Residence você vai aproveitar os melhores momentos 
da vida com seus amigos e familiares. Incentivando a 
mobilidade urbana, o empreendimento também contará com 
área para bicicletário.

Arquitetura: Nura Arquitetura
Paisagismo: Verdi Salerno

Perspectiva artística do salão de festas 27MBIGUCCI NEWS



Perspectiva artística da churrasqueira

Perspectiva artística do fitness28 MBIGUCCI NEWS – Construindo o melhor conteúdo
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Planta 1 dorm. com sala estendida 37m2

ww.mbigucci.com.br/station

Perspectiva artística do living de um 1 dorm., com sala estendida 37m2

Plantas flexíveis de 1 e 2 dormitórios
Possibilidade de sala estendida. 37m2 e 48m2

29MBIGUCCI NEWS



Estande de Vendas na Rua Conduru, 59 – Vl. Guarani/
Jabaquara-SP. Aberto diariamente das 9h às 19h
Infs. 11 2737-7007 / 4367-8600    11 98823-4590
www.mbigucci.com.br/station

Jabaquara
Área: 14,10 km²

População: 223.780
Densidade demográfica: 15.871

VISITE

Jabaquara: um lugar 
de muitos atrativos
O Station Residence MBigucci está localizado na Rua Conduru, 59, na Vila Guarani, que pertence ao Distrito do Jabaquara, 
Zona Sul de São Paulo, com muitos atrativos e facilidades.

Estação Conceição do Metrô

Praça Barão do Japurá
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O local é servido por três estações 
de metrô: Conceição, São Judas e 
Jabaquara, além de diversas linhas 
municipais e trólebus. Também  
abriga o 2º maior terminal 
rodoviário intermunicipal de São 
Paulo, com 10 linhas turísticas 
destinadas ao Litoral Sul. O 
terminal está a 1km do Station 
Residence e a estação Conceição 
a apenas 300m.

São cerca de 3 mil estabelecimentos 
comerciais registrados no Jabaquara, a 
grande maioria de serviços variados. São 
mercados, padarias, academias, fast foods, 
restaurantes, cabeleireiros, mecânicos, 
agências bancárias, livrarias, lojas diversas 
que estão por todas as ruas. O Jabaquara 
também abriga dois importantes polos 
comerciais: o Centro Empresarial do Aço e 
a sede do Banco Itaú, localizados a 500m 
do Station Residence.

Centenas de áreas verdes, praças e parques 
compõem o Jabaquara, muitos dos quais possuem 
pista de caminhada, academia ao ar livre, além de 
atividades esportivas, culturais e de lazer. Entre as 
principais praças está a Barão do Japurá, com pista 
de skate, playground, quadra, equipamentos para 
exercícios, bancos, pista de caminhada. O local 
recebe periodicamente atividades recreativas, de 
educação ambiental e shows dentro do Programa 
Praça Viva, da Prefeitura de São Paulo. A praça 
fica a 350 metros do Station Residence MBigucci.

Com 0,901, o Índice de 
Desenvolvimento Humano 
(IDH) do Jabaquara é 
cons iderado e levado, 
acima da média da cidade 
e do Estado de São Paulo, 
colocando o distrito na 25ª 
posição de São Paulo.

O distrito do Jabaquara é servido por 
excelentes hospitais e instituições de ensino 
da rede pública e particular. São mais de 10 
hospitais e unidades de saúde, como Hospital 
São Luiz, Hospital São Paulo, Hospital da 
Criança, além de diversos Postos de Saúde 
e Laboratórios de Diagnóstico e Análises 
Clínicas. O local também é servido por muitas 
escolas infantis, de ensino médio e faculdades 
como a Estácio Conceição, FAESP, Uninove 
entre outras.

1 
TRANSPORTE 

PÚBLICO

2
SAÚDE E 

EDUCAÇÃO

3
IDH 

4
PARQUES  
E PRAÇAS

5
COMÉRCIOS  
E SERVIÇOS

5 BONS MOTIVOS PARA MORAR NO JABAQUARA 
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O    Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima 14.700 
novos casos de câncer de boca no Brasil para 2018, 

sendo 11.200 em homens e 3.500 em mulheres. Entre 
todos os tipos de câncer, o de boca (que afeta os lábios e 
a cavidade oral: bochechas, gengiva, céu da boca, língua, e 
assoalho), é o 12º mais comum. Lembrando que se realizada 
uma detecção precoce as chances de cura são de 80 a 90%.

De acordo com o cirurgião dentista da clínica Vital Life, Dr. 
Vinícius Pioli Zanetin, especialista em estomatologia e Buco 
Maxilo Facial, a maioria dos casos diagnosticados envolve o 
tabagismo (cigarro industrializado, cigarro de palha, cigarro 
de corda, charuto, cachimbo) e o consumo de álcool, sendo 
que juntos os dois vícios aumentam em mais 141,6 vezes a 
probabilidade de o câncer progredir na cavidade oral.*

“Muitas pessoas ainda desconhecem o câncer de boca. A 
necessidade de campanhas de informação sobre o assunto 
é inquestionável e deveriam ser constantes, envolvendo 
entidades, iniciativa privada, hospitais especializados e a 
educação básica em escolas, a fim de evitar desde cedo que 
o vício se instale entre crianças e jovens”, alerta Dr. Zanetin.
Ainda de acordo com o especialista, em outra ponta, há a 
necessidade de agilidade na rede pública de saúde para o 
atendimento e tratamento dos casos confirmados de câncer 
bucal. “Sem esse dedicado envolvimento de todas as esferas, 
essa trágica doença vai continuar ceifando vidas a cada ano”, 
afirma Dr. Zanetin. Dados do Inca apontam mais de 4 mil 
mortes por ano por conta da doença.

O protagonista deste esforço nacional na direção da saúde 
bucal e de salvar vidas por meio do diagnóstico precoce 
do câncer bucal é o cirurgião-dentista. “Infelizmente, por 
quesitos culturais e educacionais no Brasil, a maioria dos 
pacientes recorre aos médicos ou cirurgiões dentistas 
somente em estágios avançados da doença, por motivo de 
dor ou incapacidade de se alimentar”, explica Dr. Zanetin.  
“O melhor tratamento e sobrevida se dão quando a lesão 
é inicial, porém, geralmente não se têm sintomatologia 
dolorosa neste estágio, o que acarreta na demora do 
diagnóstico, gerando um prognóstico menos favorável ao 
paciente”, completa o especialista.

Os principais fatores de risco para o câncer bucal são o 
tabagismo, a ingestão de bebidas alcoólicas, infecções por 
HPV, principalmente pelos tipos 16 e 18, e exposição à 
radiação UVA solar (câncer de lábio).

*(Fundamentos da Odontologia – Estomatologia, 
2ª Edição).

Dr. Vinícius Pioli Zanetin
Especialista em Estomatologia (Hospital 
Heliópolis - SUS). 
Membro da Câmara Técnica de Estomatologia 
do CROSP.
Especialista em Buco Maxilo Facial - 
FUNDECTO/USP. Membro da sociedade 
Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral.

Câncer bucal 
cresce no Brasil
A chance de cura é de 80 a 90%, quando a 
descoberta é precoce
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Av. Bernardino de Campos, 48, Conj. 40, Paraíso/SP (início da Av. Paulista)
11 3051.5013 / 3051.7122
vital.lifeodontologia@hotmail.com
www.vitallifeodonto.com.br
Faceook e instagram @vitallifeodontologia

COMO DETECTAR? 
O câncer de boca geralmente aparece como uma úlcera 
(ferida) que não dói, mas não cicatriza, e cresce continuamente. 
Também pode apresentar manchas ou placas vermelhas, 
esbranquiçadas ou pretas com aumento de volume, como 
caroços, carnes crescidas ou bolinhas. Fique atento também 
a caroços no pescoço e rouquidão persistente. 

Os locais mais afetados são: língua e lábios (geralmente o 
inferior), assoalho de boca (embaixo da língua), glândulas 
salivares e gengivas, porém, toda estrutura bucal está 
passível de desenvolver a doença.

“Se em 14 dias a lesão não regredir, deve ser avaliada por 
um cirurgião dentista ou estomatologista, pois há lesões 

PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA 
- evite bebidas alcoólicas, principalmente se for fumante;
- não fume;
- visite o dentista regularmente;
- tenha uma alimentação saudável;
- faça boa higiene bucal;
- mantenha dentes e próteses sempre em bom estado;
- evite exposição ao sol sem protetor labial;
- use proteção (camisinha) ao fazer sexo oral 

DADOS DA DOENÇA 
• 4,9 milhões de pessoas no mundo morrem por 
ano por causa do câncer bucal

• No Brasil, são 14 mil novos casos e 4 mil mortes/ano

• Homens de 35 a 69 anos são os mais atingidos

• 90% dos casos e 43% das mortes por este tipo 
de câncer são causadas pelo tabagismo, álcool e 
maus hábitos alimentares

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS)

que não são câncer, mas podem apresentar um risco para o 
desenvolvimento de um câncer”, alerta o cirurgião dentista, 
Dr. Vinícius Pioli Zanetin.

Dr. Vinicius Zanetin e Dra. Marcella Pedon
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DECORAÇÃO

Cozinha: que tipo 
combina com você?
Confira as dicas exclusivas do Portal Viva Decora (www.vivadecora.com.br ) para nossos leitores

V ocê prefere aquela cozinha tradicional, cercada por 
quatro paredes e lá no lugar dela, ou gosta de integrá-la 

aos demais ambientes da casa?

Aprecia o estilo de cozinha americana, com balcão? Ou é 
daqueles que curte exibir seus dotes culinários em uma bela 
cozinha gourmet, instalada na varanda, por exemplo.

Neste post, preparado especialmente pelo Portal Viva 
Decora para nossos leitores, selecionamos algumas das mais 
belas cozinhas de cada um desses tipos, para você comparar 
e apreciar.

Inspire-se com esses 5 modelos de cozinha e imagine qual 
deles ficaria melhor no seu apê.

COZINHA ESTILO VINTAGE
Esta cozinha foi planejada em cada 
detalhe, com armários sob medida 
que garantem espaço para tudo 
que é preciso nesse ambiente. 
O estilo vintage dos armários e 
gabinetes combina muito bem 
com piso rústico e paredes de 
tijolos aparentes, conferindo um 
ar de casa de fazenda. Dá até para 
sentir o cheirinho de bolo saindo 
do forno.

COZINHA INTEGRADA
Abusando de materiais rústicos, 
como madeira natural e piso de 
cimento queimado, esta cozinha 
se integra totalmente aos demais 
ambientes da casa. A própria mesa 
da sala de jantar se confunde com 
a bancada da cozinha, de uma 
forma natural e contínua, criando 
a sensação de um espaço único e 
aconchegante.

Projeto de  Adriana Giacometti para casa cor 

Divulgação / Viva Decora

Divulgação / Viva Decora

Ambiente decorado por Carla Cuono Arquitetura e Interiores
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UMA COZINHA COMPACTA CHEIA 
DE CHARME
Usando os espaços de maneira 
inteligente, uma cozinha compacta 
pode ter lugar para tudo.

E, como neste caso, ficar muito bonita! 
Uma bancada estrategicamente 
colocada no ponto certo pode servir 
tanto para pequenas refeições como 
para ajudar no preparo dos alimentos.
É tudo uma questão de saber montar e 
decorar o ambiente da maneira correta.

UMA MAGNÍFICA COZINHA AMERICANA
Quem pensa que cozinha americana está 
reservada só para pequenos apartamentos em 
que se quer aproveitar melhor o espaço, se 
engana.

As cozinhas americanas podem compor 
belíssimos ambientes, separando-se da sala de 
jantar por um balcão que não necessariamente 
precisa ser usado como mesa de refeição.

Veja neste modelo de cozinha americana 
como ele dá um aspecto ainda mais elegante e 
refinado a este amplo ambiente.

COZINHA GOURMET  
NA VARANDA
Poder contar com uma cozinha 
gourmet já é algo incrível. E se 
ela for instalada na varanda, aí fica 
melhor ainda! Receber os amigos, 
preparar uma refeição junto com 
eles, discutir receitas, petiscar umas 
entradas e degustar um bom vinho 
fica ainda melhor se as pessoas 
puderem apreciar uma bela vista. 
Veja como este modelo de cozinha 
gourmet é bem equipado.

Inspire-se no melhor de cada 
sugestão e crie o seu próprio 
modelo de cozinha, aquele 
que é perfeito para o seu jeito 
de ser!

Esta lista de cozinhas de 
diversos tipos foi criada pela 
equipe Viva Decora.

Cozinha do Sonata MBigucci, ambiente decorado 
por Tatiana Moreira- Studio Ecoara 

Ambiente decorado por Giovane Silva 

Varanda Gourmet do Marco Zero MBigucci, visite na
 Av. Kennedy, esquina com Av. Senador Vergueiro/SBC-SP

Divulgação / Viva Decora
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Em fevereiro de 2018 recebemos uma ligação muito 
especial, de Eliane Rocha, que é vovó de Lorenzo, de 1 ano, 

e mamãe de Paola, 18 anos, e de Pedro Vinícius, falecido em 
2006, com apenas 5 aninhos, por um câncer na pelve. 

Pedro, ou “Vi”, como era carinhosamente chamado pela mãe, 
tornou-se o xodó dos voluntários do Big Riso entre 2005 e 
2006, período que esteve em tratamento e internação no 
Hospital Mário Covas e no Ambulatório de Oncopediatria da 
Faculdade de Medicina do ABC, ambos em Santo André.

“Lembro a primeira vez que o ‘Vi’ viu os voluntários. Ele estava 
na salinha de espera para a quimioterapia, quando me disse: 
‘olha mamãe, tem um palhacinho ali!’ Foi uma alegria imensa. 
Ele já começou a rir e a brincar, pois era a primeira vez que 

“Nada é 
por acaso”
Essa é daquelas histórias para entendermos 
que na vida nada é por acaso, que tudo tem 
um propósito para aprendermos com ele

Roberta Bigucci, Eliane com a filha Paloma e o neto Lorenzo no colo, e o voluntário Vinícius: reencontro emocionante depois de 12 anos

Vinícius e o pequeno Lorenzo: “Já fiz todo tipo de trabalho voluntário, 
mas o palhaço Pirulito está tatuado em meu coração e alma”36 MBIGUCCI NEWS – Construindo o melhor conteúdo
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via um palhaço de perto. Ele, assim como eu, nos apegamos 
muito ao grupo. O ‘Vi’ ficava contando os dias e minutos 
para encontrar com os palhaços do Big Riso. Os voluntários 
trouxeram muita felicidade para a vida do meu filho, fizeram 
muito bem a ele. Hoje o ‘Vi’ estaria com 17 anos. Ele deixou 
muitas saudades, mas muita alegria também, e isso é o que 
fica”, contou a mamãe Eliane.

O telefonema de Eliane, 12 anos depois do seu pequeno 
partir, tinha o objetivo de retomar o contato com as pessoas 
que faziam seu filho feliz, mas proporcionou muito mais.

O emocionante reencontro com o voluntário Pirulito, Vinícius 
Lanzi, e a voluntária e coordenadora do Big Riso, Spiningrifka 
Pirulito, Roberta Bigucci, ocorreu cheio de lembranças 
do Pedro Vinícius, no dia 7 de março de 2018, na sede da 
MBigucci e do Big Riso.

 “Nada é por acaso. O Pedro veio para nos ensinar algo e esse 
reencontro com a Eliane também. Foi uma das crianças que 
mais marcou toda a história do Big Riso. Toda vez que vou 
falar sobre o grupo em alguma palestra eu falo da história 
dele, de tudo o que aprendemos e amadurecemos com ele. O 
Pedro nos fez muito bem também. Ele era só alegria, e sempre 
tinha alguma “palhaçada” para nos ensinar. E a Eliane é um 
exemplo de força, até no momento mais difícil, foi ela que nos 
mostrou que a vida segue e que o amor é eterno”, destacou 
Roberta Bigucci. VEM AÍ

A 6º CARREATA DO AGASALHO!

O Big Riso e a ACIGABC (Associação dos Construtores 
do Grande ABC) promovem mais uma Campanha do 
Agasalho em prol das crianças do Lar Pequeno Leão 
(www.larpequenoleao.org.br ).

Dia: 24/06/2018 (domingo) - Das 09h às 12h30,
Local: Nas principais ruas do Centro de São Bernardo

Participe deste trabalho que transforma o inverno de 
muitas crianças!

Infs.: 11 4362-7390 (Big Riso), 
         11 4330-8911 (ACIGABC), 
         11  4356-5285 (Lar Pequeno Leão)

APRENDIZADO 

O voluntário Pirulito, 
Vinícius de Carvalho, teve 
um desafio imenso no dia 
16 de outubro de 2006. 
O dia do seu aniversário 
marcaria também o 
dia da partida de um 
grande companheiro 
de brincadeiras, fotos e 
corrida de macas e cadeiras 
de roda no hospital, seu amigo 
Pedro Vinícius, de apenas 5 anos.  

“Quando comecei no Big Riso, passei por um 
momento muito difícil da minha vida. Na época eu 
tinha síndrome do pânico, e atuar como voluntário 
me ajudou muito. Comecei a esquecer o ‘medo do 
nada’ que eu tinha, com as visitas no hospital. Além 
do Pedro, via crianças com traqueostomia sorrindo, 
brincando, isso era uma injeção de endorfina para mim. 
A satisfação do sorriso delas era imensa”, relembra 
Pirulito, que desde então, deixou o voluntariado, mas 
com o incentivo da Eliane, e um desafio feito durante 
o reencontro, pretende retornar ao Big Riso. 

Voluntários do Big Riso, ACIGABC, Corpo de Bombeiros 
e Prefeitura: solidariedade e animação.
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Não é à toa que a construtora MBigucci tem fama 
de ser uma empresa inovadora e dinâmica. Além de 

uma diretoria aberta às novas ideias, os colaboradores 
também contribuem, e muito, para isso. O “Big Ideias” 
é um dos exemplos mais recentes. A iniciativa surgiu 
no final de 2017 pelos próprios colaboradores do 
Depto. Técnico da empresa (Engenharia, Suprimentos, 
Arquitetura, Controle, Planejamento e Obras), mas aos 
poucos foi envolvendo todos os departamentos. 

“O objetivo é debater novas ideias que possam trazer 
resultados positivos para a empresa, para o cliente e para 
o crescimento profissional dos nossos colaboradores”, 
explica o diretor técnico Milton Bigucci Junior. As 
reuniões são descontraídas, começam com um gostoso 

Big Ideias... 
Muitas Ideias!!!

Em poucos meses o “Big Ideias” levantou mais de 100 novas sugestões, muitas já implementadas 

café, e têm participação igualitária, ou seja, não há 
diferenças de cargos e funções. O acompanhamento 
e organização das pautas geralmente são feitas pelo 
auditor interno, Pablo Amorim, pela engenheira Sheila 
Santos, do Controle, com o apoio do diretor Milton 
Bigucci Junior.
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E as ideias não param de fluir. Em poucos meses o 
“Big Ideias” já recebeu mais de 100 sugestões, que 
vão de simples ações, como a mudança de materiais 
de um andar para o outro, até as mais complexas 
como implantação de um novo sistema de controle 
de estoque em obra. “Mas, todas são muito valiosas e 
têm como objetivos comuns: melhorar a produtividade, 
o ambiente de trabalho, a otimização de custos e 
até mesmo a criação de novas fontes de renda para 
empresa”, destaca o diretor Milton Junior.

A coordenadora do SAC, Meire de Assis, tem sido uma 
das mais participativas e elogia a ação: “acho muito 
importante ter esta abertura por parte da diretoria para 
que os colaboradores possam dar ideias de melhorias 
não só para os nossos departamentos e processos, mas 
para todas as áreas da empresa. E com a presença do 
auditor interno, Pablo, temos a garantia de estudo e 
viabilização”, comenta.
 
Inovações - Entre as muitas ideias sugeridas estão: 
abrir cooworking em empreendimento comercial, 
energia fotovoltaica para os empreendimentos, Ficha de 
Verificação de Serviço integrada com medição, locação 
do espaço da Atlética, treinamento para síndicos sobre 
manutenção preventiva, além de tantas outras que 
estão em estudo de viabilidade.

Entre as principais sugestões já analisadas e 
implementadas citamos: melhorias no sistema 
de fachada, melhorias no sistema de acústica dos 
empreendimentos, novos procedimentos para 
impermeabilização das áreas molhadas.

 E VOCÊ TEM UMA IDEIA? 
Se sua empresa tem uma tecnologia, material ou ação 
diferenciada na área da construção, você também pode 
apresentá-la ao Big Ideias. 

Entre em contato pelo e-mail bigideias@mbigucci.com.br

Reuniões periódicas do Big Ideias tiveram início com o Departamento Técnico,  
e hoje já envolvem toda a empresa 
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Um Lar  
que acolhe
Com 37 anos de atuação em São Bernardo do 
Campo, o Lar Pequeno Leão visa o acolhimento e 
à reintegração familiar de crianças e adolescentes

Os irmãos Vitória e Vitor (nomes fictícios) acolhem novas crianças, assim 
como foram acolhidos quando chegaram ao lar “Damos amor e carinho 
e conversamos com as crianças novas para não ficarem tristes”

O sonho de Vitória, 11 anos, é ser babá, e seu irmão 
gêmeo, Vitor, quer ser veterinário*. Eles estão no 5º 

ano do ensino fundamental e adoram ler gibis e brincar 
com os amigos. “Gosto quando chega o domingo, porque 
vou à igreja”, diz Vitória. “E eu para jogar bola, videogame 
com os meninos”, completa Vitor.

Afastados da família biológica por uma decisão judicial, 
visando à proteção das crianças, os irmãos chegaram 
ao Lar Pequeno Leão em 2013. Aos poucos, o medo e a 
insegurança deram lugar ao acolhimento, à autonomia e 
maturidade. “Se a nossa família ficar boa, queremos voltar 
para ela, mas, se não, queremos ser adotados”, contam.

A história dos irmãos reflete a missão do Lar Pequeno Leão, 
que busca acolher as crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade, proporcionando a individualidade e a 
autonomia dos acolhidos para que possam reintegrar a 
família de origem, ou, quando não possível, integrar uma 
família substituta.

O Lar Pequeno Leão é uma organização 
sem fins lucrativos, fundada em 1981. 
Acolhe crianças e adolescentes de 0 a 18 
anos, privados do direito de viver com a 
família biológica por diversos motivos – 
negligência, maus-tratos, dependência 
química, violência por parte dos genitores, 
entre outros. São encaminhados por meio 
da Vara da Infância e da Juventude de SBC, 
podendo permanecer na instituição até 
completarem 18 anos.

Rua Francisco Visentainer, 610 B.Assunção
São Bernardo do Campo-SP 
11  4109-2922 / 4352-6192
recursos@larpequenoleao.org.br
www.larpequenoleao.org.br
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Em seus 37 anos de existência, cerca de 1.000 crianças e 
adolescentes já passaram pelo Lar, que também recebe a 
visita e depoimentos saudosos de antigos acolhidos, como 
Wilgleidson Diego Cássia, que morou na entidade de 1993 
a 1997. “Tudo o que aprendi e ouvi dentro do Lar carrego 
em minha vida até hoje. Tive educação e aprendi a ser um 
homem de bem! O Lar é mais que uma instituição é um lar 
de almas salva vidas, morei lá com meus irmãos, Rochelle e 
Willie e hoje trabalhamos, temos nossa família e seguimos 
adiante”, postou Wilgleidson no facebook do Lar.

Esse é o objetivo do lar: acolher e dar autonomia para que 
Vitória e Vitor,  assim como Wilgleidson, Rochelle, Willie 
e centenas de outros acolhidos possam fortalecer seus 
vínculos e seguir em frente na construção de uma família.

CASA LAR - Desde 2008 a entidade atende com a 
modalidade “Casa Lar”. São seis casas individualizadas 
dentro da área do Lar e mais uma no Bairro, onde as 
crianças e adolescentes moram em grupos reduzidos 
(no máximo 10), preservando os laços de família e a 
proximidade entre os irmãos. Cada grupo possui uma 
mãe social que é funcionária, mora no Lar, e desempenha 
as funções de cuidadora residente. A rotina é a mesma 
de qualquer casa: higiene pessoal, alimentação, escola, 
médico, brincadeiras, passeios, além de receberem 
atendimento psicológico, odontológico e apoio 
pedagógico com profissionais especializados.

“O sistema de casa lar preserva a individualidade, os 
pertences pessoais da criança/adolescente, o que faz elas 
se sentirem em família, e isso trouxe um importante resgate 
da autoestima”, comenta, o presidente voluntário do Lar, 
Marcelo Markunas. 

As crianças participam ainda de cursos e atividades fora 
da instituição, oferecidos pela Prefeitura de São Bernardo 
e pela comunidade local como aulas de inglês, prática 
esportiva, dança, artes entre outros, cumprindo as 
exigências do ECA (Estatuto da Criança e Adolescente). O 
objetivo é desinstitucionalizar essas crianças/adolescentes, 
preparando-as para a vida em sociedade, com as mesmas 
oportunidades que são direito de qualquer criança e 
adolescente. 

Também é realizado um trabalho psicossocial com as 
famílias, com apoio da Rede Pública de Serviços (Sistema de 
Garantia de Direitos: saúde, educação e assistência social). 
A equipe técnica do Lar também faz visitas domiciliares às 
famílias, que podem visitar as crianças e tentar resgatar os 
vínculos, desde que tenham autorização judicial.

Orfanato, 
Abrigo, 
Acolhimento

Entenda a diferença:

ORFANATO - Mantidos por entidades e obras sociais, sem 
recursos governamentais, os orfanatos eram locais onde 
crianças e adolescentes permaneciam até completar a 
maioridade, geralmente a família era desconhecida. Neste 
sistema, a institucionalização (no sentido de dependência 
plena da entidade) era muito forte.

ABRIGO - No final dos anos de 1980, com o surgimento do 
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), preconiza-se 
o convívio familiar em detrimento da institucionalização de 
crianças e adolescentes. Os abrigos começam a substituir 
os orfanatos e o poder público passa a ser obrigado a cuidar 
das crianças e adolescentes nas instituições.

ACOLHIMENTO - Os Serviços de Acolhimento são um 
terceiro passo no cuidado de crianças e adolescentes, 
visando o menor tempo possível de institucionalização e 
usado como último recurso, onde a criança permanece até 
que seja possível a sua reintegração familiar. Foi tipificado 
pela Portaria Nacional dos Serviços Sócio Assistenciais 
em 2008 e retificado em 2011, alterando de 20 para 15 
acolhidos por instituição
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FORMAS DE AJUDAR:
• Sócio contribuinte mensal
• doações pontuais de pessoa física ou jurídica
• doações de alimentos, roupas, acessórios, utilidades do lar.
• locação do salão de festas (capacidade para 200 pessoas)
• Eventos periódicos (noite da pizza, noite dos caldos, feijoada)
• Leis de incentivo (Fumcad – Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente )  onde as empresas podem destinar 
1% do IR devido para projetos específicos do Lar
• Bazar todas as quartas, das 9h às 15h,  e quintas-feiras, das 
13h às 15h com roupas, sapatos, acessórios, eletrodomésticos, 
utilidades domésticas, decoração e móveis
• Doação de Nota Fiscal Paulista Automática

ww.larpequenoleao.org.br

UMA HISTÓRIA DE DEDICAÇÃO
 A assembleia de fundação do Lar Escola Pequeno Leão 
ocorreu em 8 de outubro de 1981, mas essa história 
teve início bem antes, em 1972. A ideia surgiu quando 
o empresário Milton 
Bigucci era presidente do 
Lions Clube Rudge Ramos 
e conseguiu conscientizar 
os seus companheiros 
para fazer uma obra social 
para menores no ABC. 
“De tanto insistir com 
o prefeito Aldino Pinotti 
(à época) consegui no 
dia 5 de dezembro de 
1972, através da Lei 
Municipal nº 2.013, a 
doação do terreno de 
12.319,68m², onde está 
o Lar até hoje. Na época, 
o Dr. Newton Barbosa, 
que era o secretário de 
obras, me levou ao local 
e perguntou se o terreno 
servia. Nesses cinco 
segundos fiquei com 
medo, emoção e muita 
alegria. Foi um teste de 
Deus. E assim começou o 
desafio”, relembra Milton 
Bigucci.

A escritura do terreno foi assinada em 29 de maio de 1973, 
já pelo prefeito Geraldo Faria Rodrigues. Em 16 de junho 
de 1973 foi lançada a pedra fundamental da obra. Em 8 
de outubro de 1981 foi fundado o Lar Escola Pequeno 

Leão. Exatamente dois anos depois, em 8 de outubro de 
1983, estava em funcionamento o Lar. A primeira criança, 
Emerson Ferreira da Silva, com 7 anos, chegou em 22 
de outubro de 1983,  já no segundo mandato de Milton 

Bigucci como presidente 
do Lions Clube de Rudge 
Ramos. Desde então, 
centenas de outras 
crianças foram acolhidas 
pelo Lar. 

Hoje a entidade é 
autônoma, possui uma 
diretoria executiva 
voluntária e é mantida 
por meio de verbas 
subsidiadas pelos 
governos estadual e 
federal, repassadas em 
convênio pela Prefeitura, 
além de doações das 
comunidades. 

O engenheiro Milton 
Bigucci Junior, filho de 
Milton Bigucci, segue 
os passos do pai e há 
anos integra a diretoria 
voluntária do Lar. “A 
MBigucci e nossos 
colaboradores também 

estão sempre presentes, seja divulgando ou participando 
dos eventos beneficentes da entidade, da Carreata do 
Agasalho promovida há seis anos pelo Big Riso e ACIGABC 
e também com trabalho voluntário de manutenções e 
pequenas reformas na entidade.”
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Vai furar? Manual do Proprietário da MBigucci traz todas as 
plantas de elétrica, prumadas e esquema hidráulico 
com dicas para não errar

“Sempre consulte as plantas que 
vêm no manual do proprietário”

João Cláudio Amâncio, gerente da Assistência Técnica
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Q uem nunca teve dúvida na hora de furar uma 
parede ou teto para instalar cortinas, apetrechos 

e objetos decorativos em casa? Mas com o manual do 
proprietário em mãos e algumas dicas do gerente da 
Assistência Técnica da MBigucci, João Cláudio Amâncio, 
você vai dar adeus ao pesadelo de furar um cano.

Sala
Atenção à sanca de gesso ao pendurar lustres e cortinas. 
Próximo à laje passa a tubulação de hidráulica que vem da 
cozinha, com água quente e fria, para abastecer os banheiros. 

Atenção também aos conduites da rede elétrica próximo às 
tomadas e espelhos de luz. Um furo no lugar errado pode 
ocasionar um curto. Consulte sempre as plantas no manual 
do proprietário.

Dormitórios
Nos quartos, normalmente, não há tubulação hidráulica, 
desta forma toda atenção deve ser para rede elétrica. Consulte 
sempre o projeto elétrico do manual para não ter dúvidas.

Lavanderia
A área de serviço é o lugar 
que exige o máximo de 
cuidado, pois, geralmente 
na parede que fica o tanque, 
passam todas tubulações 
do apartamento (hidráulica, 
elétrica e gás). No esquema 
hidráulico do manual você 
encontra a distância entre 
as tubulações e paredes 
e indicações de onde não 
furar. 

Banheiro
Neste ambiente, o cuidado maior deve ser com a parede 
onde está o chuveiro, pois é onde passa o shaft visitável 
com todas as tubulações. Para instalação de porta 
shampoo e toalhas prefira sempre a parede oposta a 
do chuveiro.

Dupla face
Espelhos, quadros e objetos decorativos mais leves podem 
ser fixados com dupla face resistente que suportam até 
5kg a cada 15cm de aplicação. Para espelhos, colas 
específicas de fixação são mais práticas, duráveis e com 
custo menor.

Dry Wall
Muito importante fazer uso de buchas 
específicas para dry wall e respeitar a 

especificação de peso.

ART
Alterações que possam comprometer a estrutura e 
consequentemente a segurança da edificação, precisam 
necessariamente de uma consulta à construtora e análise 
técnica do síndico, além da emissão de ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) assinada por um engenheiro, 
ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), expedido 
por um arquiteto. Neste documento deverá constar o 
cronograma do que será feito e materiais utilizados.

Você sabia?
Todas as áreas “molhadas” 
(banheiro, cozinha e 
área de serviço) dos 
apartamentos da MBigucci 
possuem shaft visitável?

O sistema permite a 
visualização e acesso às 
tubulações, por meio de tampas 
plásticas especiais ou parede de gesso acartonado. Evita 
quebra de paredes, diminui sujeira, barulho e custos; evita 
riscos de furar encanamentos e facilita a manutenção, no 
caso de vazamentos. 

Manuais
Além do manual do proprietário, entregue em pen drive 
junto com as chaves do seu imóvel, a MBigucci entrega 
também um manual completo para o síndico (Relatório 
de vistoria de entrega de obra), com fotos e todas as 
informações importantes para perfeito funcionamento dos 
equipamentos, além de um check list para manutenção 
preventiva periódica das áreas comuns.

Dicas
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MINHA BIG MÃE

Raquel Alias de Lima, moradora do Impactus MBigucci 
(www.mbigucci.com,br/impacuts), foi a grande vencedora da 
promoção #MinhaBigMãe e ganhou 2 convites para almoço ou 
jantar na Churrascaria Varandão, em São Bernardo do Campo/SP.
 
“Nem acreditei quando soube. A foto, com minha mãe foi no 
meu casamento, um momento inesquecível. Esta é a primeira 
vez que participei de uma promoção da construtora. Amei! 
Gosto de acompanhar a MBigucci nas redes sociais e pela 
revista que recebo em casa”, conta Raquel que retirou seu 
voucher dia 18/05/2018, na sede da construtora.  “Aproveitei 
para presentear minha mãe Cristina, pois além do Dia das Mães, 
foi o aniversário dela e também de 30 anos de casamento. 
Iremos todos juntos comemorar no Varandão!”.

Conheça as vencedoras!

MBIGUCCI DA MINHA JANELA 

Patricia Fabiane Almeida, do Marco Zero Premier, foi a 
grande vencedora da promoção #MBiguccidaMinhaJanela” 
e levou 2 pares de ingressos para o cinema com pipoca e 
refrigerante.

“Fiquei sabendo do concurso pela revista e na mesma 
semana fiz uma foto com o pôr do sol no meu prédio. A 
vista era da janela do meu carro. Já participei de outras 
promoções da MBigucci, como a Meia Maratona de 
São Bernardo, e adorei! Acho muito importante esse 
relacionamento que a construtora faz com o cliente 
mesmo depois do prédio entregue”, comentou Patrícia.

Os ingressos foram retirados na sede da MBigucci, no dia 
27/4/2018, uma data muito especial para Patrícia: “Vou 
comemorar duplamente, pois é o meu aniversário!”

Parabéns Patrícia!

SIGA-NOS
Gosta de participar de promoções?
Então, siga-nos no Youtube, Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter

Nos meses de abril e maio a MBigucci promoveu dois concursos para clientes. Confira as premiadas
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Serviços Exclusivos: 

Procurando tranquilidade e sossego?

Deixe o financiamento do
seu imóvel com A CREDICASA.

Fale conosco 

e descubra o 

melhor plano 

para seu 

financiamento.







2º Big Vizinhança 
Amigos da Praça
Iniciativa envolvendo comunidade vizinha à obra Sonata MBigucci, em Santo André, 
também marcou comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente

Equipe organizadora do Big Vizinhança em frente ao posto de coleta seletiva, disponível à comunidade
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“Queremos que nossas obras não sejam um transtorno 
para a comunidade, mas, sim, que os vizinhos sintam 

falta quando a construção terminar”. A fala, da diretora, 
Roberta Bigucci, da construtora MBigucci, traduz a essência 
do Programa Big Vizinhança: que é levar à comunidade 
benfeitorias com ações ambientais e sociais, integrando os 
vizinhos da obra com os futuros moradores do prédio e com a 
equipe que está construindo o empreendimento.

Para isto, a MBigucci promove periodicamente no entorno de 
suas obras o evento do Big Vizinhança. “São ações culturais 
e ambientais, como oficina de reciclagem, posto de coleta 
seletiva, aula de dança, exposição fotográfica, onde adultos, 
crianças, jovens e idosos, podem participar, se conhecer e 
aprender juntos”, explica Roberta.

A comunidade vizinha ao empreendimento Sonata MBigucci 
(www.mbigucci.com.br/sonata), em construção na Rua 
Alemanha, 21, no Pq. das Nações, em Santo André, foi a 
beneficiada com a 2ª edição do “Big Vizinhança Amigos 
da Praça”, promovida no domingo 27 de maio de 2018. A 
primeira edição foi realizada em parceria com a Prefeitura de 
Santo André, dia 15 de julho de 2017, quando a MBigucci 
entregou a revitalização da Praça Carlos Abondante.

A Praça, que fica em frente ao futuro condomínio clube Sonata 
MBigucci, foi adotada pela construtora em junho de 2017 
e, desde então, recebeu uma série de melhorias como Wi-fi 
gratuito, novas plantas, pintura, uma pista para passear com 
cachorros, lixeira e dispenser cata-cocô, placas de identificação 
e limpeza periódica. 

 “Nossa Praça, Nossa Gente” – Durante o evento, a MBigucci 
também inaugurou uma exposição histórica, com 12 painéis 
e cerca de 30 fotos antigas. “No primeiro Big Vizinhança da 
Praça, em julho/2017, vimos o sr. Otávio Odepis, vizinho da 
obra fotografando aqui. Ficamos entusiasmados ao saber que 
ele tinha fotos bem antigas (1950 /1960) da praça e dos 
moradores local e o convidamos para compartilhar seu olhar”, 
disse Roberta Bigucci. “Fiquei muito feliz em contribuir. O 
objetivo foi resgatar um pouco, do passado, da história em 
prol da coletividade. Muitas pessoas passam por aqui. Minha 
gratidão a vocês pela iniciativa,” agradeceu Otávio Odepis. A 
exposição, aberta ao público, está instalada na Rua Alemanha, 
21 – Pq. das Nações/Santo André.

Otávio Odepis, vizinho da obra que cedeu as fotos para a exposição, com os colaboradores Rita Santos e Felipe Bigucci, responsáveis pelos textos e arte

Clientes e vizinhos em visita à obra Sonata MBigucci
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“Bacana este evento, muito interativo para 
estreitar os laços com os vizinhos. Gostamos 
muito da visita à obra, as crianças não veem a 
hora do Sonata ficar pronto para ir á piscina” 
clientes Márcio, Luciana Fernandes com os 
filhos Miguel, 8 anos, e Melissa, 4 anos

 “Não nos conhecíamos, mas já estamos 
superintegrados. Muito bacana o evento. Na 
visita à obra vimos alguns processos como 
teste de resistência dos blocos, baia para 
lavagem de equipamentos com concreto, 
mostra a preocupação da empresa com o meio 
ambiente. Gostamos também da exposição, 
pois valoriza a cultura do bairro”, comentaram 
os noivos Giovanna Favalle e Murilo Bianchi, 
e Audrey Rodrigues e Gabriel Moro, que serão 
vizinhos no Sonata.

“É a primeira vez que participamos e gostamos 
bastante, principalmente de ver a obra de 
perto. Foi legal também conhecer os vizinhos, 
antes mesmo de morarmos aqui.” Douglas 
e Thais Rodrigues, com o filho Gabriel de  
4 anos.

“Gostamos bastante da iniciativa. A coleta 
seletiva, a revitalização que a construtora fez 
na praça, o cuidado com o meio ambiente. E 
a exposição, então? Muito bacana ver as fotos 
antigas, e algumas pessoas que conhecemos 
quando eram crianças.” Simone Esteves, com 
a mãe Celina, o irmão Roberto e os sobrinhos 
Gabriela, 11 anos, Marcelo, 7 anos, e Luisa, 
8 anos.

“Gostei muito de participar 
novamente do Big Vizinhança. A 
dança na praça, a visita na obra, a 
oficina foi tudo muito legal. Ainda 
tenho os temperinhos que plantamos 
na oficina do ano passado. Vou cuidar 
deste vasinho também com muito 
carinho! Marlene Sipresse, vizinha da 
obra que foi sorteada com um vinho 
Sonata como brinde.
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PENSOU EM
CONFORTO TÉRMICO?

Oferecemos consultoria em climatização,
realizamos projetos, fazemos contrato
com emissão de PMOC e de relatórios
para Anvisa.

Rua Coronel Afonso Ferreira, 359 - Sala 1 - Vila Municipal - Bragança Paulista

Mais infomações: (11) 2473-7297

Profissionais Qualificados

ESTA EQUIPE PODE TE AJUDAR!

www.climatizarSP.com.br

VENDA • INSTALAÇÃO • MANUTENÇÃO
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Rua Angela Tomé, 185 
Rudge Ramos/SBC
Torre única - apartamentos studios
36m² e 54m²  
Sacada gourmet
Lazer na cobertura
www.mbigucci.com.br/unique
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Éna Rua Angela Tomé, 185, no Largo do Rudge Ramos, em 
São Bernardo do Campo, que a MBigucci acaba de entregar 

o Unique, um dos mais modernos e bonitos empreendimentos 
da região. São 132 apartamentos studios, compactos  (36m² 
e 54m²), com total integração entre os ambientes. Um projeto 
diferenciado voltado para um público versátil e que gosta de 
praticidade. 

O evento de inauguração foi realizado dia 29 de maio de 
2018 e reuniu proprietários, convidados, colaboradores e 
diretores da MBigucci, que fizeram questão de dar as “boas-
vindas” aos futuros moradores. A decoração e acabamentos 
impecáveis dos espaços de lazer na cobertura, aliados à uma 
vista invejável de toda a cidade, encantou os proprietários 
presentes. 

“Construímos cada detalhe do Unique com muito carinho, 
como se fosse para nós morarmos. Já entregamos 405 torres, 
mas cada uma é especial para nós, por isso comemoramos 
hoje com muito orgulho. A MBigucci não tem 35 anos e 
mais de 10 mil unidades construídas por acaso. Tudo isso é 
resultado da confiança dos nossos clientes e empenho dos 
nossos colaboradores, os quais agradecemos”, destacaram 
os diretores anfitriões Milton Junior e Marcelo Bigucci.

Ao final do evento, os clientes foram brindados com o sorteio 
da empresa Mazzonetto Varais. Também estiveram presentes 
a Administradora Prime e a Credicasa Assessoria Imobiliária, 
empresas parceiras da MBigucci.

MBigucci entrega Unique, 
em São Bernardo
Área de lazer na cobertura com vista para toda a cidade encantou os proprietários

Arquitetura: Mauricio da  Silveira Vera
Paisagismo: Verdi Salerno

• LAZER NA COBERTURA
SPA com hidro * Piscina * Salão de Jogos * Salão de Festas 
* Espaço Gourmet * Fitness * Sauna seca * Solarium * 
Lavanderia (térreo) * Bicicletário (subsolo)

• PAY-PER-USE 
(serviços fornecidos pela administradora e pagos à parte) 
Limpeza das unidades * lavanderia e tintuaria * 
fornecimento de água mineral * manutenção * personal 
trainer * reparo de computadores  * refeições congeladas. 

Tecnologia – Inovação e modernidade se sobressaem 
no Unique MBigucci, que conta com diversos diferenciais 
construtivos. Todo aquecimento de água é feito por sistema 
central com boiler, que além de mais econômico, aquece 
imediatamente a água, evitando desperdício. As partes 
hidráulicas da cozinha e terraço possuem shaft visitável. A obra 
também seguiu os padrões de Responsabilidade Ambiental da 
construtora, dentro do Programa Big Vida.

Protótipo – O Unique contou ainda com uma unidade 
protótipo no início da obra. Testado por todas as áreas, o modelo 
teve o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade final dos 
apartamentos, sanando possíveis interferências nas instalações.
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Opinião dos

clientes!

 “Fomos os primeiros clientes a pegar as 
chaves hoje. Compramos para investimento 
por indicação de um familiar. É o primeiro 
imóvel que compramos da MBigucci e todo 
processo foi muito tranquilo: atendimento, 
prazo, obra. Estamos satisfeitos. Gostamos 
muito da área de lazer na cobertura, 
principalmente do salão de festas. A 
localização também é muito boa.”

José Maurício e Madia Oliva

“Estamos juntos há 57 anos. Moramos 
por muito tempo no Rudge Ramos e agora 
estamos retornando, gostamos muito daqui, 
a localização é excelente e o tamanho do 
imóvel foi perfeito para nossa idade. Nos 
encantamos com o Unique. O acabamento 
nos apartamentos é excelente e a área de 
lazer na cobertura ficou especial.”

Evanir Simões e Hélerson Rodrigues

 “Sou muito prática e o studio do Unique 
tem este perfil também. Os espaços de 
lazer ficaram lindos, gostei principalmente 
do SPA e da sauna. Fiz o My Home 
da construtora (personalização de 
acabamentos) e gostei muito. Troquei 
piso, revestimento, box, louças e metais. 
Além da facilidade de pagamento com as 
parcelas, é o pessoal interno que instala, 
isso garante a qualidade.”

Sônia Marques com o irmão João Marques

 “Estamos encantados com tudo, 
SPA, fitness, piscina. Tudo muito 
lindo. A área de lazer totalmente 
integrada na cobertura, com uma 
vista de quase toda São Bernardo, 
ficou demais. A MBigucci está 
de parabéns. Já conhecíamos a 
construtora por seu histórico de 
qualidade e confiança, por isso ela 
foi nossa primeira opção.” 

Ernesto Maico da Silva e Amanda 
Correa com a pequena Anna 
Victoria

 “Compramos como investimento, 
pois o projeto (studio) e a 
localização são excelentes para 
alugar, principalmente por ter 
faculdades próximas. O resultado 
ficou fantástico! A área de lazer 
na cobertura com esta vista 
maravilhosa, o fitness, a piscina e 
um amplo salão de festas. Tudo isso 
facilita a rápida locação.”

Samuel Souza e a esposa Quésia 
Rodrigues
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CONHEÇA SEU VIZINHO

O jornalista André Rigue, 33 
anos, mora atualmente com 

os pais na Vila Liviero, em São 
Paulo, mas em breve estará de 
mudança para um moderno 
studio no Unique MBigucci, 
localizado na Rua Ângela 
Tomé, no Rudge Ramos/
SBCampo. “Sempre estive 

aqui pelo bairro. Gosto muito 
desta localização, pois dá para 

fazer praticamente tudo sem o 
carro. Tem a praticidade de muitos 

serviços, restaurantes, farmácias, 
mercados e bancos por perto, além de estar 

muito próximo à Praça dos Meninos, a preferida dos meus 
cachorros Peter e Bommer, que vão morar comigo”, conta.

Editor do site da Band há oito anos, o jornalista confessa 
que estava na dúvida entre escolher um apê no Centro de 
São Paulo, mais próximo ao trabalho, ou no ABC: “mas o 
Unique me convenceu, pois além de toda facilidade para 
deslocamento, ainda ganho a tranquilidade de um bairro 

mais calmo no final de 
semana”, explica André.

Apaixonado por futebol e 
Palmeirense de coração, o 
jornalista conta que já cobriu 
os principais eventos mundiais 
a trabalho, como Copa do 
Mundo, Olimpíadas entre outros. 
Além do futebol, sua outra paixão 
também está ligada à uma redonda, 
a moeda. André é numismata, especialista 
em moedas e cédulas antigas, e fez disso também uma 
segunda profissão. “Além de colecionar, tenho um grupo 
grande no WhatsApp, onde faço leilões.”

Praticante assíduo de exercícios, André conta que a nova 
academia e a piscina do Unique serão suas paradas 
favoritas. “Os espaços de lazer estão bem integrados. 
Tudo ficou muito bonito. Aqui terei o meu momento para 
desestressar e relaxar após o trabalho.”

“SEJA BEM-VINDO, NOVO VIZINHO!”

André Rigue, Peter e Bommer

Estande de vendas e apartamento modelo 
decorado – abertos diariamente, incluindo 
finais de semana e feriados, das 9h às 19h. 
Rua Ângela Tomé, 185 – Rudge Ramos – 
SBCampo-SP.
 Tel.: (11) 4362-4441,  (11) 98823-4590 
www.mbigucci.com.br/unique. 
Algumas unidades disponíveis

VISITE 
DECORADO

A excelente localização no Rudge Ramos/SBC e 
a proximidade com quatro grandes universidades 
(Metodista, Faculdade Anhanguera, Fundação 
Santo André e Instituo Mauá de Tecnologia) 
propicia ótima valorização para venda ou locação.

INVESTIDORES
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O jornalista e radialista Milton Jung, apresentador da 
Rádio CBN, falou sobre como “Comunicar para 

Liderar” em palestra realizada na Universidade Cruzeiro do 
Sul, durante comemorações dos 36 anos da Associação 
Comercial – Distrital São Miguel. A MBigucci News esteve 
presente no evento. Confira trechos da palestra e da 
entrevista com Jung:
 
Competência: “Em 34 anos de profissão, uma das 
coisas que pude aprender é que a Comunicação é uma 
competência. Cada um de nós, independentemente da 
função que exerça, temos de desenvolver a capacidade de 
comunicação. Comunicar para liderar, seja na empresa, um 
grupo de trabalho, na sala de aula ou sua própria carreira. 
Temos de ser líderes comunicadores.”

Poder: “Sou apaixonado pela função que exerço, o tema 
com o qual trabalho e o negócio que eu estou, e isso há 
muito tempo. Nasci na comunicação, sou de uma família 
de comunicadores e acredito muito que a comunicação 
tem um poder muito grande na comunidade. Não tenho 
dúvida que a maior parte das divergências que enfrentamos 
no dia a dia tem como causa a falta de comunicação, de 
não saber ouvir o outro, não saber ouvir o diferente.”

Tocha: “A comunicação equivale a acender uma tocha na 
caverna escura. A frase é de Biz Stone, um dos fundadores 
do Twitter. E isso é genial! É iluminar o que você está 
fazendo para o outro. Na escola, no trabalho, onde você 
estiver, deixe claro para as pessoas o que você está fazendo. 
Acenda essa tocha!”

Excesso: “Mas, se é verdade que muitos de nós ainda não 
acendemos essa tocha, deixando claro o que fazemos, 
também é verdade que hoje há milhares de pessoas 
jogando uma quantidade de mensagens incrível sobre nós. 
Segundo o médico Daniel J. Levitin, em seu livro ‘A Mente 
Organizada’, nos últimos 30 anos, quintuplicou o número 

Comunicar 
para liderar
“A maior parte das divergências que 
enfrentamos no dia a dia tem como causa a falta 
de comunicação, de não saber ouvir o outro, 
ouvir o diferente”

de mensagens que cada um de nós recebe por dia. É como 
se recebêssemos informações suficientes para preencher 
por dia 126 jornais, das mais diferentes fontes. Um volume 
gigantesco, e isso faz com que a gente se perca no meio 
desse mundo de informação.”

Responsabilidade: “Gil Giardelli, que é um grande cientista 
que estuda as redes, tem um livro com nome bastante 
significativo: ‘Você é o que você compartilha’. Pense nisso! 
Aquela informação que você nem checou, falando mal do 
outro, que você não sabe se é verdade, você compartilhou 
e você é responsável por isso. Você está construindo sua 
imagem diante dessa informação. Isso acontece com todos 
nós, isso acontece na sua reputação. Sim, porque você é 
avaliado pelo que você compartilha também [...] Então, 
cuidado, muita atenção, você pode estar fazendo vítimas e 
você também pode ser vítima pelo que está compartilhando. 
Temos de ter responsabilidade sobre a comunicação.

DICAS DE LEITURA:
Comunicar para liderar
Os autores, Milton Jung e Leny Kyrillos, 
mostram caminhos para lidar com desafios 
cotidianos da liderança, como ser assertivo 
sem ser agressivo e gerar empatia ao tratar de 
um tema difícil.

 Você é o que você compartilha
Para Gil Giardelli vivemos o tempo da 
participação. No livro, ele mostra como 
usufruir das possibilidades de conexão e troca 
na criação coletiva. Como usar a sociedade 
em rede para aprender mais. 

A mente organizada – Daniel J. Levitin
Na era da sobrecarga da informação e de tarefas 
que vivemos, o neurocientista Daniel Levitin, 
nos leva a refletir e nos dá soluções práticas 
sobre como pensar e agir de forma estratégica 
para lidar com o excesso de informação.

Milton Jung
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Milton Ferretti Jung Júnior, 55 anos, ou simplesmente 
Milton Jung, iniciou sua carreira em 1984 na rádio 
Guaíba, de Porto Alegre, sua cidade natal. Trabalhou 
ainda em veículos como rádio Gaúcha, jornal Correio 
do Povo, TV Globo, SBT, TV Cultura, Rede TV e Portal 
Terra. Desde 1998 está na Rádio CBN, onde apresenta 
o Jornal da CBN, diariamente das 6h às 10h. É autor 
dos livros “Comunicar para liderar”, “Conte sua história 
de São Paulo”, “Jornalismo de Rádio”.  

MBNews: A mídia digital e o imediatismo que ela traz, 
ajuda ou atrapalha a comunicação?
Jung: Não tenho dúvida que ajuda. Só que é um grande 
desafio para todos nós, que absorvemos informações 
a partir dessas mídias, e que usamos essas mídias para 
levar nossa mensagem. Se o fizermos com competência, 
levando em consideração os parâmetros necessários 
para uma comunicação não violenta, uma comunicação 
produtiva, as redes sociais só vêm beneficiar. Não devemos 
demonizar as redes sociais, mas a maneira como se usa 
essa rede. Ela é apenas um meio, o conteúdo é nosso e se 
fizermos um conteúdo voltado para o cidadão, pensando 
no outro, na maneira de conversar, certamente as redes 
sociais serão muito produtivas para nós.

MBNews: E na comunicação corporativa o que atrapalha 
mais?
Jung: É a falta de genuinidade das pessoas. Você tem de ser 
genuíno na maneira de transmitir a sua mensagem, V E R 
D A D E I R O. Se você for verdadeiro você consegue atingir 
seus objetivos, fazer com que o outro compreenda sua 
parte. Mas também é importante saber ouvir o outro, estar 
voltado para o outro. Porque muitas vezes as divergências 
que existem das partes é simplesmente porque um não 
teve a paciência para ouvir o que o outro queria dizer, e 
você começa com seus preconceitos tomar decisões 
antecipadamente e cria divergências desnecessárias. 
Se aprendermos a ouvir o outro, muito provavelmente 
nós vamos melhorar muito a comunicação dentro das 
empresas.

MBNews: Você é referência para muitos profissionais e 
estudantes. Quem é sua referência no jornalismo?
Jung: Inicialmente meu pai. Foi ele quem me trouxe essa 
paixão ao jornalismo. Ele tem hoje 82 anos e durante 60 
anos se dedicou ao rádio, à comunicação, e principalmente 
trabalhando a comunicação com muita responsabilidade 
e humildade. Apesar da importância que ele teve na 
comunicação de uma maneira geral, no rádio do Rio 
Grande do Sul, ele sempre teve a humildade de saber que 
ele era apenas uma pessoa que levava a informação à 
sociedade, ele era não era mais importante que a notícia, 
que o fato, e soube levar o seu trabalho até as pessoas. Ele 
é uma grande referência para mim.

Hoje, se a gente pensar nos grandes líderes comunicadores 
que temos no mundo e são grandes exemplos, quero citar 
dois: Barack Obama e o Papa Francisco. 

O Papa Francisco, há cerca de 3 anos, no dia Mundial da 
Comunicação, escreveu um texto especificamente sobre a 
importância do processo de comunicação e sobre os usos 

das redes sociais para que haja aproximação das pessoas. 
Foi ele quem lembrou que nós, mais do que sermos 
ouvintes, temos de ser escutadores, nos aproximarmos 
das pessoas. Mais importante que falar é saber ouvir. Foi 
o Papa Francisco que disse isso e, mesmo com todas as 
divergências que as religiões possam ter, mesmo com 
todas as diferenças que existem, ele consegue, através da 
palavra e do seu comportamento, aproximar as pessoas por 
isso é uma grande referência para mim também.
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S abe aquela tomada que foi colocada no lugar errado 
e o fio do secador/barbeador não alcança? Ou aquele 

interruptor de luz que fica escondido atrás da geladeira? 
Com o apartamento protótipo esses tipos de detalhes 
também ganham prioridade antes da execução da obra.  

Os apartamentos testes, ou apartamentos protótipos, 
foram criados para detectar e corrigir todas as possíveis 
interferências, priorizando alterações que trarão mais 
conforto e praticidade no dia a dia do morador. “Mesmo 
com análises detalhadas para a compatibilização dos 
projetos, podem ocorrer pequenas interferências, quase 

Protótipos também 
na construção
Unidades de teste sanam pequenas interferências, aumentando o conforto e a 
qualidade dos empreendimentos

imperceptíveis, e o protótipo mostra, na prática, o que 
precisamos acertar”, explica Milton Bigucci Junior, diretor 
técnico da MBigucci.

A construtora MBigucci foi uma das primeiras no setor a 
implementar esta inovação em 2014 com empreendimento 

“A MBigucci foi uma 
das primeiras no setor a 

implementar esta inovação”
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Piemonte, no Bairro Saúde/SP. Desde então, todos os 
empreendimentos em construção tiveram uma unidade de 
testes.

O mais recente foi o Sonata MBigucci, em construção na Rua 
Alemanha, 21, no Parque das Nações, em Santo André/SP. 
A reunião para validação do apartamento protótipo ocorreu 
dia 26 de abril de 2018 e envolveu toda equipe técnica: 
engenheiros, arquitetos, mestre de obra, projetistas, técnicos 
de elétrica e hidráulica, além do diretor técnico da construtora. 

“Durante a reunião no protótipo verificamos tudo, desde 
a localização e quantidade de tomadas e interruptores; 
posicionamento e materiais de ralos, torneiras, pingadeiras e 

pedras; abertura das janelas até o local de passagem das 
tubulações de ar condicionado, água e esgoto. Tudo isso 
já imaginando o apartamento em funcionamento com 
móveis e equipamentos eletrônicos, pois o objetivo é 
facilitar ao máximo a vida de quem vai morar no imóvel. A 
participação das nossas colaboradoras na equipe de testes 
também é fundamental, pois as mulheres têm um olhar 
detalhista e prático da rotina no apartamento”, explica o 
diretor Milton Bigucci Junior. 

Outro ganho com o protótipo tem sido a agilidade e 
qualidade da obra, uma vez que é possível quantificar 
exatamente todos os materiais que serão utilizados na 
unidade, evitando desperdício e retrabalho dos serviços.

Colaboradores do Departamento Técnico em reunião de validação da unidade de testes no Sonata MBigucci 
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SIPAT (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes) 

21 a 25 de maio de 2018
Informação e integração para os colaboradores da MBigucci 

Palestras: Stress e Ansiedade / Doenças infecciosas, com 
o Grupo Enfoque; Doenças Degenerativas, Obesidade 
e Atividade Física, com o biomédico Luiz Paizan. Quick 
Massage, com a acupunturista Elisabete Bonani. Ginástica 
Laboral, com a educadora física Carolina Santos. Quiz com 
sorteio de brindes!

Construindo uma vida melhor para nossos colaboradores!
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Mulheres na obra: Sheila, Tamiris, Cecília, Tatiane, Joyce e Taíse no 
Sonata MBigucci

A jornalista Rita Santos em palestra do filósofo Mário 
Sérgio Cortella

Engenheira Natália 
na entrega do 
empreendimento 
Unique MBigucci

Danielle, Tamiris, 
Jakeline, Juliana e 
Natália apreciam a 
vista da cobertura 
do Unique

Ana Cecília, Iolanda e Solange, do Depto. Jurídico  na 
troca de figurinhas

Mônica Acêncio do Grupo Enigma de Motociclistas, 
na Rádio 66 Brasil FM

Marcos Sant’Anna, Vitor e Jair em happy hour do álbum Torcida MBigucci

CLICK NEWS
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De Olho na Obra
Todo mês a MBigucci envia aos clientes um boletim sobre o andamento da obra com imagens e informações. Se 
você ainda não recebe, verifique se o seu cadastro está atualizado enviando um e-mail  para: sac@mbigucci.com.br 

Lançamento R. Princesa Maria Amélia, 500 – Nova Petrópolis - SBC - SP

Vendas:
(11) 2833-2150 / (11) 4367-8600

       (11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/domani

Condomínio clube
48 unidades

2 suítes + lavabo
67m²

Lazer completo
Terraço Grill
1 ou 2 vagas

Lançamento Rua Batista Caetano, 59 – Aclimação – SP

Vendas:
(11) 5081-2933 /  (11) 4367-8600

       (11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/newpark

Apartamentos Studios
38 unidades

35m² a 78m²
Cobertura duplex e Penthouse

1 ou 2 vagas
Automação + fechadura biométrica

Lazer + Bike Sharing
Wi-Fi, sonorização, climatização

Obra iniciada R. Alemanha X R. Tordesilhas – Pq. Das Nações – Sto. André - SP

Vendas:
(11) 2759-4691 / (11) 4367-8600

     (11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/sonata

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
81%
73%
0%
0%

42%
31%
28%
0%

Início da obra: agosto de 2017
Previsão de conclusão: abril de 2020

My Home (personalização):
encerrada 1ª fase 

Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): a definir

Unidades: 196
1 e 2 dorms.
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Vendas:
(11) 4367-8600

      (11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/mundi

Vendas:
(11) 4367-8600

      (11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/mundi

(Ed. Marcela)
Início da obra: agosto 2015

Previsão de conclusão: setembro de 2018
My Home (personalização):

encerrado
Previsão de visitação à obra

(Espião do lar): realizado
Unidades: 96

2 dorms.

(Ed. Thiago)
Início da obra: agosto 2015

Previsão de conclusão: setembro de 2018
My Home (personalização):

encerrado
Previsão de visitação à obra

(Espião do lar): realizado
Unidades: 96
2 e 3 dorms.

Obras em andamento - Ed. Marcela Rua Camargo, 790 - Paulicéia - SBC - SP

Obras em andamento - Ed. Thiago Rua Camargo, 790 - Paulicéia - SBC - SP

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
90%

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
90%

Vendas:
(11) 2063-2783 / (11) 4367-8600

           (11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/newlife

Obra iniciada Av. Nazaré, 1.765 – Ipiranga  - SP

Início da obra: junho de 2017
Previsão de conclusão: maio de 2020

My Home (personalização):
encerrada 1ª fase

Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): a definir

Unidades: 112
Apartamento Studio

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

97%
85%
85%
0%
0%

30%
10%
10%
0%

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Vendas:
(11) 4362-4441/ (11) 4367-8600

    (11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/unique

Início da obra: julho 2015
Previsão de conclusão: obra concluída

My Home (personalização):
encerrado

Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): realizada

Unidades: 132
1 e 2 dorms.

Entregue/ Apartamento Studio Rua Angela Tomé, 185 - Rudge Ramos - SBC - SP
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Vendas:
(11) 4367-8600

      (11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/marcozeromix

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Vendas:
(11) 4367-8600

      (11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/marcozerotower

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Vendas:
(11) 4367-8600

      (11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/marcozeroprime

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Vendas:
(11) 4367-8600

      (11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/marcozeropremier

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Início da obra: maio de 2014
Previsão de conclusão: concluída

My Home (personalização):
encerrada

Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): realizado

Unidades: 105 salas comerciais
e 140 lofts + 13 lofts duplex + 1 quiosque

Início da obra: fevereiro de 2013
Previsão de conclusão: obra concluída
My Home (personalização): realizado

Visitação à obra (Espião do lar): realizado
Office: 220 salas

Lofts: 187 unidades
Boulevard: 16 (lojas, quiosques e restaurantes)

Início da obra: fevereiro de 2013
Previsão de conclusão: obra concluída
My Home (personalização): encerrado

Visitação à obra (Espião do lar): realizado
Unidades: 136

2 e 3 dorms. (1 suiíte)

Início da obra: junho de 2013
Previsão de conclusão: obra concluída
My Home (personalização): encerrado

Visitação à obra (Espião do lar): realizado
Unidades: 136

2 e 3 dorms. (1 suiíte)

Entregue Av. Kennedy x Av. Senador Vergueiro - São Bernardo do Campo - SP

Entregue Av. Kennedy x Av. Senador Vergueiro - São Bernardo do Campo - SP

Entregue Av. Kennedy x Av. Senador Vergueiro - São Bernardo do Campo - SP

Entregue Av. Kennedy x Av. Senador Vergueiro - São Bernardo do Campo - SP
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Empreendimentos prontos com
algumas unidades disponíveis

Localização: Av. Jardim Japão, 1.599
Tucuruvi – São Paulo - SP

Telefone de vendas: (11) 2209-5121/4367-8600
www.mbigucci.com.br/reservatropical

Dormitórios:
2 (1 suíte)

Vagas de garagem: 
1 

Área privativa: 
52,26m² e 52,82m²

Localização: Rua Clemente Pereira, 64 
Ipiranga – São Paulo - SP

Telefone de vendas: (11) 2062-1115 / 4367-8600
www.mbigucci.com.br/wish

Dormitórios
2 e 3

Vagas de garagem:
1 ou 2

 Área privativa:
68,55m²  e 120,69m²

Localização: Av. Senador Vergueiro, 2087 
São Bernardo do Campo –SP

Telefone de vendas: (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/marcozeropremier

Dormitórios: 
2 e 3 (1 suíte)

Vagas de garagem: 
1 ou 2 

Área privativa:  
65m²e 83m²

Localização: Rua Francisco Hurtado, 30
Saúde – São Paulo - SP

 
Telefone de vendas: 3562-5921 / 4367-8600

www.mbigucci.com.br/piemonte

Dormitórios:
2 ou 3

Vagas de garagem:
1 ou 2 

Área privativa:
43m² a 58m²

Localização: Rua Engenheiro Isaac Garcez, 418
Vila Caminho do Mar – São Bernardo do Campo - SP

Telefone de vendas: (11) 4177-5382/4367-8600
www.mbigucci.com.br/classic

Localização: Rua Manoel Salgado, 381
Saúde – SP

Telefone de vendas: (11) 2083-8898/ 4367-8600
www.migucci.com.br/olimpic

Dormitórios: 
3 (1 suíte)

Vagas de garagem: 
2

Área privativa: 
77,36m2 e 80,18m2

Dormitórios: 
2 ou 3 (1 suíte)

Vagas de garagem: 
1

Área privativa:
45m, 56m e 65m²




