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capitais do mundo.
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Esse processo de desindustrialização
já está acontecendo nas principais capitais do mundo.

Para a baixíssima renda, se não
houver subsídio, não há solução.
Eu continuo acreditando no ABC.

Esse filão tem sido aproveitado com
mega-empreendimentos. Sente-se o ABC
pulsar. Há locais, em outras regiões, em

Milton Bigucci - Presidente da Associação
dos Construtores, Imobiliárias e
Administradoras do Grande ABC; Vice-

que não se vêem empreendimentos. No

Presidente do Secovi; Conselheiro vitalício da

ABC, sente-se a sua força mesmo com a

A.C.S.P.; Membro da Academia de Letras da

saída de algumas indústrias. Não se

Grande São Paulo e autor dos livros

transformou em uma região morta.

“Caminhos para o desenvolvimento”, “Somos

Pelo contrário, é grande o movimento
na região.

todos responsáveis - Crônicas de
um Brasil carente” e “Construindo uma
Sociedade mais Justa”.

Essa nova “cara” do ABC tem mantido
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N otícias
M.Bigucci, um nome que tem força
Empresa é considerada a maior construtora do Grande ABC pela sétima vez consecutiva.
Revista “O Empreiteiro” elegeu a M.Bigucci, pelo sétimo ano consecutivo, a maior
empresa da categoria do setor de construção imobiliária do Grande ABC paulista.
A solenidade de diplomação das "500 Grandes da Construção" foi realizada no dia
9 de agosto de 2005, no Hotel Gran Meliá, em São Paulo e a M.Bigucci esteve presente.
Trata-se da concorrida festa de premiação das empresas de engenharia que se
destacaram pelos seus resultados de 2004, de acordo com o ranking da engenharia brasileira.
O prêmio é disputado por empresas do país inteiro, e é um orgulho para a M.Bigucci estar
mais uma vez entre as maiores do Brasil. A M.Bigucci parabeniza mais uma vez a todos que
direta ou indiretamente ajudam a fazer de nossa marca, um nome que tem força!

A

Martus Tavares (Secretário de Economia
e Planejamento do Estado de São Paulo)
e Alex Mantello (M.Bigucci), na entrega
do Prêmio O Empreiteiro.

RANKING NACIONAL DA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA
Metragem lançada em 2004
POSIÇÃO

CONSTRUTORA

38

Construtora Caparaó

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (m2)

39

Patrimar

40

Norcon S.A

49.831
45.300
44.931

42.510

TOTAL DE UNIDADES

ESTADO

70

MG

170

MG

420

SE

41

M.BIGUCCI

42

Adolpho Lindenberg

35.201

374
57

SP
SP

43

Camargo Corrêa

34.499

86

SP

44

Construtora Colméia

34.440

304

CE

45

M Valle

32.058

163

DF

46

Constrac Construtora

31.628

293

SP

47

Hernandez Construtora

30.123

140

SP

48

Asacop Construções

29.438

626

MG

49

Método Engenharia

26.500

0

SP

50

Kallas Engenharia

26.296

500

SP
Fonte: Revista O Empreiteiro (junho-2005)

VOCÊ TAMBÉM FAZ PARTE DA M.BIGUCCI NEWS.
Mande-nos críticas e sugestões referentes às nossas publicações.
O e-mail para o espaço do leitor é: jornalismo@mbigucci.com.br
Caro Milton Bigucci,
Depois de um período de ausência, acuso o recebimento da revista de sua empresa, a M.Bigucci News. Sem dúvida alguma, é
extremamente salutar acompanhar o êxito do Ilustre Amigo nos diversos setores em que vem atuando, inclusive o social. O
elenco de obras indicadas na revista demonstra a força e a pujança de sua empresa, o que não é, para mim,
nenhuma surpresa. O Editorial é um convite ao crescimento e ao desenvolvimento da construção civil e considero perfeita suas
críticas direcionadas a alguns setores de nossa sociedade. Em resumo, os artigos e os fatos contidos na M.Bigucci News levam ao
leitor muita esperança e entusiasmo, fundamentados no seu sucesso profissional e empresarial. Finalizo aqui, dizendo que, por
tudo aquilo que vi e li na M.Bigucci News, você continua, tranqüilamente, sendo o dono da velha e tradicional “Camisa 10”.

Parabéns,
Dr. Antônio Pinto
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M eio A mbiente
Lançado programa de conscientização ambiental
M.Bigucci organiza grupo para estudar impactos provocados por construções.

O

rganizações de todos os setores estão cada vez

O intuito do projeto é buscar

mais preocupadas em agir de forma

soluções que venham ajudar na

correta na interação com o meio ambiente.

melhoria da qualidade vida pela

Por isso, a M.Bigucci organizou um grupo de

preservação da natureza. O grupo já pensa colocar em

colaboradores para estudar o assunto.

futuras obras idéias que surgiram dessas discussões.

Criado em junho, o grupo é formado por representantes
de diversas áreas da empresa: Roberta da Administração;

Certamente, servirá de exemplo para outras empresas do
ramo da construção civil.

Mônica Acêncio e Mônica Elaine da Contabilidade; Fábio,
Júnior, João Cláudio, Edinaldo e Anderson da Engenharia;
Alex do Marketing e Paula do SAC.
O grupo consegue associar quais as providências a
empresa pode tomar. O projeto chamado “Projeto de
Conscientização Ambiental Big Vida” busca o melhor uso
dos recursos naturais. Vai fazer isso por meio de
políticas e objetivos ambientais que estão sendo
traçados pela empresa.
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P rogramas
Seja um cliente diferenciado - Seja M.Bigucci
Em busca da satisfação completa de seus clientes, a M.Bigucci oferece programas de qualidade para
diferenciar-se da concorrência e atingir metas inigualáveis. Durante e após a construção a empresa
disponibiliza esses programas para que o cliente, por exemplo, acompanhe o andamento da obra. Faz
isso com um atendimento personalizado desde a compra até o pós-compra para garantir um processo
tranqüilo e seguro. Todos os programas são desenvolvidos por meio de pesquisas de mercado a fim de
adequar cada um deles às necessidades de quem busca o sonho da casa própria. Procure os consultores de vendas e saiba o que é ser diferente. Veja algumas das vantagens em ser um cliente M.Bigucci:
My Home
Programa que auxilia
o cliente na escolha da
disposição de seu
imóvel. Dentre as várias
opções de plantas
fornecidas o cliente pode escolher aquela
que mais lhe agrada, personalizando o seu
lar ao seu gosto. Além disso dá a opção de
optar pelos acabamentos fornecidos pela
construtora.

Cheap House
O “Cheap
House”
é um programa
de desconto por
antecipação no
qual seu imóvel pode custar muito mais
barato. O programa faz com que o saldo
devedor dos clientes seja quitado o mais
rápido possível. Basta consultar o
departamento de cobrança para
saber mais sobre essa oportunidade.

Sistema Data
Programada
Sistema de
programação
antecipada da
data exata de
entrega da obra, em prazos recordes.
A satisfação de parceiros que
utilizam este método de
construção é 100% segura.

Sistema de Qualidade
Pioneira na certificação na região do
Grande ABC, a M.Bigucci possui um
comitê de qualidade responsável por
fiscalização diária de suas obras, garantindo
que todos os serviços sejam entregues aos clientes com uma
qualidade total invejável que é aprovada pelo Sistema ISO 9001/00.

Personal Kits
Este programa oferece diversas
opções de acabamento, em que o
cliente poderá escolher a que mais o
agrada e combina com o estilo da sua
família. A pessoa personaliza seu apartamento ainda na fase
de construção. Tonalidades de pisos, cerâmicas, bancadas de
granito, carpetes de madeira e até mesmo detalhes de forro de
gesso e pintura poderão ser escolhidos pelo próprio cliente na
aquisição do imóvel.

Programa Espião do Lar
Periodicamente, os clientes da M.Bigucci
visitam a obra na fase de execução do
empreendimento. Com a visita, eles
conhecem melhor o futuro lar e ainda
contam com o acompanhamento e
atendimento personalizado da equipe
técnica para todos os esclarecimentos necessários.
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E ntrega
Mais 68 sonhos são realizados
Construtora entrega em Santo André o Condomínio Morada Campestre.

A

M.Bigucci entregou oficial-

No evento também foi apresentada a

mente, na noite do dia 10 de

empresa Trevisan, que será responsável

agosto, o Condomínio

pela administração do condomínio.

Morada Campestre,
localizado à rua Vitória

O condomínio Morada Campestre
oferece nove tipos de planta em aparta-

Régia, 340, no miolo do Bairro

mentos de dois ou três dormitórios

Campestre, na cidade Santo André.

e uma ou duas vagas de garagem.

A noite - que contou com a presença

Existem ainda algumas poucas

dos novos proprietários dos apartamentos -

unidades à venda e as facilidades que

foi comemorada com um coquetel no

a M.Bigucci oferece para pagar são

salão de festas do próprio condomínio.

imbatíveis.

Além dos futuros moradores, estavam

Você pode adquirir um apartamento

presentes a equipe de vendas e engenharia

com alto padrão de acabamento,

da M.Bigucci, que ficou muito satisfeita

quadra, churrasqueira, playground,

com os resultados alcançados. Ederval

salão de festas e salão de jogos.

Mariano dos Santos, proprietário do
apto 111, demonstra toda sua satisfação

TUDO ISSO FACILITADO EM ATÉ 84 MESES
DIRETO COM A CONSTRUTORA.

ao dizer que ficou muito contente com a
aquisição. “Tudo o que me foi prometido,
desde o inicio das negociações até a
entrega das chaves, foi cumprido. A
M.Bigucci representa o que há de melhor
no Grande ABC para quem deseja
adquirir um apartamento. Nada melhor
para coroar tudo isso, que uma festa
maravilhosa como a desta noite”, disse.
Futuros moradores prestigiam o evento de entrega

Fachada do condomínio

Outras informações podem ser conseguidas pelos telefones
(11) 4367-8600 ou (11) 4421-5665. Acesse também a
home page da construtora: www.mbigucci.com.br .

Jardins do condomínio
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R elacionamento
M.BIGUCCI
COLABORADORES
Conheça alguns dos expressivos nomes de quem
trabalha para você se sentir em seu próprio
apartamento, antes mesmo dele estar pronto.

REGINA BERNARDES
Regina Célia Bernardes, 35 anos, casada, mãe de
dois filhos: Guilherme, de 10 anos e Gabrielle, de 5.
Formada em Letras pela Faculdade de Filosofia e
Letras Fundação Santo André, trabalha na
M.Bigucci desde um de março de 1993 e atua como
encarregada do Departamento de Cobrança.
Além disso é auditora interna da qualidade e integrante do Grupo Big Riso.

Conheça seu vizinho
Como você já sabe este é o espaço,
onde você conhece as pessoas que
morarão no mesmo condomínio que você.

João e sua esposa Débora

NOME: JOÃO ALBERTO L. DE AGUIAR
SEU APARTAMENTO: CONDOMÍNIO TOP LIFE.
ED. EXCELLENCE LIFE. AP. 71
IDADE: 28 ANOS
ESTADO CIVIL: CASADO
ESPOSA: DEBORA B. DE AGUIAR
PROFISSÃO: ENGENHEIRO ELETRÔNICO
ESPORTE: CICLISMO
HOBBY: MÚSICA

"Estamos ansiosos pelo apartamento. Já estamos
imaginando e planejando todos os detalhes!"

Vai mobiliar a sua casa?
Móveis sob medida é a solução.

DURVAL SILVA
Durval Antônio Silva, 45 anos, casado, pai de duas
filhas. Formado em Administração de Empresas pela
Faculdades Associadas Ipiranga, atual UNIFAI.
Trabalha na M.Bigucci desde 21 de Agosto de 2000,
onde exerce a função de assessor jurídico. É auditor
interno da ISO 9000 e participa como integrante do
Grupo Big Riso, onde adora atuar junto às crianças
do Hospital do Câncer da Fundação Santo André.

VISITE NOSSO SHOW ROOM
Av: Senador Vergueiro, 4.320
São Bernardo do Campo - SP
Tel.: 4362-4878 - Fax: 4362-4580
Rua Tietê, 759 - Vila Vivaldi
Rudge Ramos
São Bernardo do Campo - SP
Tel.: 4368 4559
e-mail: marcenarialm@terra.com.br

Marcenaria

LM
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O Ipiranga
não será
mais o
mesmo!
Depois dos sucessos dos
condomínios Royal Palace
e Ville de France, a M.Bigucci
lança novo empreendimento na

Perspectiva artística da fachada

Vila Monumento em São Paulo.

C apa
M.Bigucci lança este mês
mais um empreendimento
na Zona Sul de São
Paulo. Localizado à rua
Pereira da Nóbrega, 110,
na Vila Monumento, o edifício “Le
Grand Maison” ficará em região privilegiada, entre os parques da
Independência e da Aclimação. Para
amantes de muito verde e tranqüilidade,
as ruas arborizadas da região e seus parques são um convite para uma boa
caminhada e descanso em finais de
semana. O bairro oferece ainda colégios
tradicionais que valorizam a boa
educação e formação familiar, como

A

Museu do Ipiranga

é o caso da Escola Estadual Murtinho
Nobre e do Colégio Notre Dame
Rainha dos Apóstolos, com mais de
50 anos de tradição.
A região do Ipiranga, onde se localiza
a Vila Monumento, é um dos pontos
históricos mais importantes da capital
paulista. Neste bairro localiza-se o
Parque da Independência, onde D.
Pedro I proclamou a Independência.
Da mesma área fazem parte o Museu
do Ipiranga, que abriga acervo e
registros fantásticos da História do
Brasil e o Museu de Zoologia.
Os felizardos moradores, além de
poder descobrir todas essas relíquias da

Vista do Parque da Aclimação

história brasileira, terão facilidades de
acesso para Via Anchieta e Imigrantes.
Ainda poderão tranqüilamente desfrutar
do que oferece o Shopping Plaza Sul
que fica próximo ao local.
Primeiro prédio na região com
fachada inspirada no estilo neoclássico,
o Le Grand Maison contará com
76 apartamentos distribuídos em 19
andares com quatro apartamentos por
andar. Serão compostos por três dormitórios (uma suíte com closet),
sala de dois ambientes com terraço,
banheiro social, cozinha, área de serviço
e mais duas vagas de garagem. O lazer
para sua família será completo. Contará
com salão de festas, home theater, sala
de ginástica, salão de jogos, piscina
adulto e infantil com deck, quadra
esportiva, playground e churrasqueira.
Após o sucesso de vendas e entrega
do Royal Palace e do Ville de France na
Vila Monumento, a M.Bigucci aposta
na região e garante que o Le Grand
Maison será mais um marco da
construtora no local.
Plantão de Vendas: Rua Pereira da Nóbrega, 110
Vila Monumento Fone: (11) 6162-7058
ou então acesse a home page: www.mbigucci.com.br

Parque da Aclimação
Perspectiva artística da piscina
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S ocial
Recorde de Solidariedade

Em campanha contra o frio colaboradores da M.Bigucci batem recorde.

A

Campanha Sorriso
Agasalhado, realizada
de 3 de junho a 29 de julho
deste ano, foi mais um
evento de cunho social
promovido entre os colaboradores da
M.Bigucci. A campanha superou
todas as expectativas.
No período foram arrecadadas 2.293
peças de roupas para doações a pessoas
carentes e entidades sociais.
A M.Bigucci teve o privilégio de doar
quase a metade das roupas arrecadadas
aos projetos sociais da Prefeitura de São
Bernardo do Campo e a outra metade
aos colaboradores de suas obras.
Recebeu a ilustre presença da 1ª Dama
Marilda Dib, a qual fez questão de retirar pessoalmente as peças na empresa.
Marilda, em breve discurso de agradecimento, frisou a importância do envolvi-

mento de toda a sociedade na ajuda
de projetos sociais.
Este trabalho mobilizou todos os
colaboradores da empresa, que juntos
conseguiram bater um recorde de
solidariedade. “Ficamos muito satisfeitos o ano passado com o resultado da
arrecadação que chegou a 800 peças.
Não esperávamos que fôssemos ter o
triplo de peças arrecadadas e que todos
fossem se empenhar tanto para ajudar”,
diz Iranilde Maciel de Góes, colaboradora do departamento de limpeza
uma das organizadoras da campanha.
A gincana da solidariedade foi disputada entre nove grupos sorteados.
As premiações foram para o grupo
que mais arrecadou peças de roupa.
Também mereceu premiação o colaborador que individualmente trouxe mais
roupas. A equipe vencedora foi o

“Grupo 2” composto pelos colaboradores: Marcelo, Marcos Alberto,
Mônica Elaine, Débora, Adevir e
Anderson.
Eles receberam um troféu pela força
de vontade. De quebra, ainda serão
agraciados com ingressos de camarote
para um show que será escolhido pela
equipe. A colaboradora que mais se
empenhou e ganhou na categoria individual foi Lívia Maria dos Santos.
A M.Bigucci News parabeniza a todos
pela iniciativa.

1ª dama Marilda Dib recebe a doação dos colaboradores
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O bras de terceiros
A maior casa country do país
agora no coração de São Paulo
Estância Alto da Serra inaugura cervejaria no bairro Itaim.

A

gora São Paulo já conta
com um novo espaço para
os amantes da música
country e sertaneja.
Isso mesmo, a maior casa
country do país, Estância Alto da
Serra, está agora também no coração
de São Paulo.
Em um dos locais mais privilegiados
e badalados da Zona Sul, a Cervejaria
Estância Alto da Serra Itaim foi inaugurada com muito glamour no dia 4
de agosto. Mais de 3.500 convidados
marcaram presença.

O cantor Tony Francis e um amigo

A construção da nova casa foi
executada pela M.Bigucci Construtora,
que realizou o trabalho em um prazo de
30 dias, e entregou aos proprietários
um espaço completamente diferenciado
e adequado ao estilo que o bar propõe
ao seu público.
Com quatro ambientes temáticos,
composto por cachaçaria, mesanino,
saloon e saloon vip, a casa tem capacidade para duas mil pessoas e oferece
chopp de fabricação própria artesanal.
Na noite de inauguração inúmeros
artistas marcaram presença, como a
dupla sertaneja Guilherme e Santiago,
Rosa e Rosinha, Bete Guzzo, Tony
Francis, Alessandra Scatena e Amanda
Françoso. Além de artistas, a noite de
inauguração contou com a presença
de autoridades como o vice-prefeito
de São Paulo, Gilberto Kassab.
A casa está aberta ao público de
quinta-feira a sábado, a partir das 22

horas. E também
de quarta a sextafeira, a partir das 18 horas
para happy hour.
O espaço fica na avenida Juscelino
Kubitschek, 373 - Itaim. Trata-se de uma
ótima opção para quem deseja saborear uma boa cerveja e uma boa comida
com o melhor do country brasileiro.
Outras informações pelo telefone: (11) 3045-2500
ou pela home page: www.cervejariaestancia.com.br

Fachada da cervejaria Estância Alto da Serra Itaim

M.Bigucci conclui mais um
Habib’s em prazo recorde
Nova loja Habib´s Vila Guilherme-SP, destaca-se entre as mais belas da rede.
ais uma obra entregue
em prazo recorde. É a
M.Bigucci superando
todas as expectativas de
seus parceiros.
Inaugurada no mês de julho, a loja
Habib´s Vila Guilherme localiza-se à
rua Pascoal Gianpaoli, nº 4, próximo
à marginal Tietê e ponte da Vila
Guilherme.
Controlada pelo sistema de
construção data programada,
um terreno baldio foi transformado
em Habib’s em um prazo recorde de
120 dias. Quem passa diariamente pelo
local pôde perceber a velocidade da
construção.

M

A M.Bigucci
parabeniza todos os
colaboradores pelo
brilhante desempenho
e dedicação durante a
construção do
empreendimento.

Habib’s Vila Guilherme

11

E m ação
Grupo Big Riso é uma lição de amor
Integrantes do projeto da M.Bigucci são recebidos por Dr. Patch Adams.
stá em plena ascensão o
projeto “Grupo Big Riso,
realizado pela M.Bigucci.
Inspirado no filme “ Patch
Adams”, o grupo iniciou
seus trabalhos em outubro de 2004 e
tem como principal objetivo tornar
mais divertidas as manhãs de segundafeira das crianças da ala de oncologia
da Fundação Santo André.
Vestidos de palhaços, os colaboradores da empresa realizam com as
crianças inúmeras atividades (brincadeiras educativas, contam histórias,
desenham, pintam), fazendo com que
elas se distraiam no período em que se
encontram internadas para tratamentos.
A idéia deu certo e os resultados já
aparecem. O grupo foi convidado para
expandir suas atividades e atuar em outros
hospitais e casas de apoio da região.

E

O próprio Dr. Patch Adams reconheceu
o trabalho do Grupo Big Riso.
Presente no mês de junho na cidade
de São Bernardo, o médico recebeu em
sua palestra alguns integrantes da equipe
Big Riso. Eles apresentaram pessoalmente o trabalho que realizam e entregaram uma carta contanto todo o projeto,
desde a idealização até a implantação.
Um mês depois, Roberta Bigucci,
idealizadora do grupo, recebeu uma
carta escrita de próprio punho por
Adams. Na carta, ele parabenizou o
grupo pela iniciativa e pelo trabalho
desenvolvido. Aproveitou ainda para
convidar Roberta para uma conferência
mundial na Rússia, em que são reunidas
anualmente pessoas envolvidas em
projetos como o Big Riso para discutir
e estudar melhorias e qualidade de
vida dentro dos hospitais.

A M.Bigucci
preza não somente
pela qualidade dos
seus produtos, serviços
e satisfação de seus clientes. Atua de
maneira constante nos trabalhos
sociais a que se dedica. Incentiva, dá
apoio e oportunidades aos seus colaboradores para que todos juntos possam
fazer um mundo melhor através do
exercício da cidadania e do bom exemplo.

Dr. Patch Adams e Roberta Bigucci

L ançamentos e O bras
M.Bigucci expande seu campo de construção
e chega também a zona norte em São Paulo

lan Bre
ça ve
me
nto

A

M.Bigucci está preparando uma grande novidade para os que desejam viver com qualidade
e tranqüilidade na zona norte de São Paulo.
Trata-se do breve lançamento que fará na Vila
Mazzei. O edifício Trindad Marin Bigucci se
localizará à avenida Mazzei nº 879. O condomínio será
composto por uma torre única com 16 andares e em estilo
neoclássico e oferecerá apartamentos de dois e três
dormitórios, além de um lazer completo. Você não pode
perder a chance de ser um dos felizardos a adquirir mais
essa novidade com a marca e qualidade garantida M.Bigucci.
Aguarde mais informações em nossas próximas edições.

Perspectiva artística da fachada

Perspectiva artística da piscina

Iniciadas obras do Edifício Centauro
no Condomínio Nova Santo André
oram iniciadas as obras da terceira e última torre
do Condomínio Nova Santo André I, em Santo
André -SP. O Edifício Centauro, com apartamentos de aproximadamente 50 m2, contará com dois
dormitórios, sala de jantar/estar, terraço, cozinha, banheiro
e área de serviço.
O condomínio oferece ainda playground, churrasqueira,
mini-quadra gramada, piscina infantil, sala de ginástica e
salão de jogos. Fica localizado a 800 m2 do largo do Rudge
Ramos, à rua Pederneiras, 235, na Vila Palmares. Procure
os corretores de plantão no local ou entre em contato pelo
telefone (11) 4473-1201 e informe-se sobre o financiamento
direto com a Caixa Econômica Federal.

F

Perspectiva artística da piscina

Perspectiva artística da fachada
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P or dentro das obras
Grand Park

Centro Empresarial Roberto
S.A. Bigucci - Rudge Ramos - SBC

Cond. Morada dos Nobres

• Fundações - 80%
• Estrutura - 70%
• Alvenaria - 50%

• Fundações - 100%

• Instalações - 20%

• Fundações - 100%

• Instalações - 100%

• Estrutura - 100%

• Acabamento - 15%

• Estrutura- 100%

• Acabamento - 99%

• Alvenaria 80%

• Alvenaria - 100%

• Fachada - 100%

Newport Village

Elegance Morumbi

Habib’s Vila Guilherme

• Fundações - 100 %

• Fundações -100%

• Estrutura - 10%

• Estrutura- 80%

• Alvenaria - 10%

• Alvenaria - 50%

Saúde - SP

Vila Luzitânia - SBC

Morumbi - SP

• Instalações - 10%

Ed. Marquês - Paulicéia - SBC

Vila Guilherme - SP

!
Entregue

Indepedence Park - Ipiranga - SP - 3 TORRES

• Fundações -100 %
• Estrutura - 100%
• Alvenaria - 100%
• Fachada - 100%
• Instalações - 100%
• Acabamento - 95%
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P or dentro das obras
CONDOMÍNIO NOVA SANTO ANDRÉ - Vila Palmares
Ed. Pégasus

Santo André-SP

Ed. Órion

Ed. Centauro

• Fundações - 100%

Santo André-SP

• Fundações - 100%

• Instalações - 100%

• Fundações - 100%

• Estrutura- 100%

• Acabamento - 90%

• Estrutura- 25%

• Alvenaria - 100%

• Fachada - 100%

• Alvenaria - 20%

Santo André-SP

Ed. Duque de Aragão

Ed. Morada Campestre

Ipiranga - SP

Campestre - Santo André - SP

,
Entreguera
a
pronto p
morar!

• Fundações: 100%

Últimas unidades à venda

• Estrutura: 70%
• Alvenaria: 50%

Você também pode obter informações dos
empreendimentos acima, no plantão de
vendas localizado no escritório central.
Aberto todos os dias inclusive aos finais
de semana e feriados das 9h às 18h.

CONSTRUTORA M.BIGUCCI
Av. Senador Vergueiro - 3599
Rudge Ramos
São Bernardo do Campo - SP
(11) 4367 8600 - www.mbigucci.com.br
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