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E

mbora o ano de 2005 para a
construção civil do país não
tenha sido um grande ano,
pois deverá fechar com

apenas 1% de crescimento do PIB, para a
M.Bigucci foi um excelente ano, pois dois
dos principais lançamentos que fizemos
foram espetaculares: O Top Life com três
torres de 25 andares cada, na Avenida
Washington Luiz, nº 180 em Rudge Ramos
- São Bernardo do Campo, vendeu
praticamente 80% no lançamento e o
Edifício Trindad Marin Bigucci, na
Avenida Mazzei, 879 - no Tucuruvi em
São Paulo, que vendeu 50% no mês
de lançamento.
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E 2006? Esperamos que seja melhor
para todos. Se a construção civil alcançar
5% do PIB, que é a expectativa geral, já se

Em toda rede bancária há recursos
a vontade. O cliente portanto, não
ficará sem crédito. Só o FGTS
deverá liberar R$ 10 bilhões para
habitação e saneamento.

e-mail: diretoria@mbigucci.com.br

lançaremos um loteamento no interior
de São Paulo, em Tremembé, perto de
Taubaté.
Continuamos parceiros, cada vez mais
atuantes, da Caixa Econômica Federal.
Em toda rede bancária há recursos a
vontade. O cliente portanto, não ficará
sem crédito. Só o FGTS deverá liberar
R$10 bilhões para habitação e
saneamento. Haja obra a ser construída
e cliente para comprar.
Desejamos a todos um excelente 2006.
Os nossos agradecimentos aos nossos
colaboradores e clientes, em especial.

terá um excelente ano. Se o governo

Milton Bigucci - Presidente da

reduzir a famigerada carga tributária,

Associação dos Construtores, Imobiliárias e

reduzir os infames juros e reduzir a

Administradoras do Grande ABC; Vice-

desgastante burocracia pública, com

Presidente do Secovi; Conselheiro vitalício

certeza teremos mais empregos e mais

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

desenvolvimento.

Letras da Grande São Paulo e autor dos

A M.Bigucci está trabalhando para

livros “Caminhos para o desenvolvimento”,

lançar mais oito empreendimentos em

“Somos todos responsáveis - Crônicas de

2006, aumentando a sua participação no

um Brasil carente” e “Construindo uma

mercado paulista do Grande ABC e da

Sociedade mais Justa”.

Capital. Possivelmente, também
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L ançamentos
M.Bigucci prepara o lançamento de
mais um edifício em Santo André

N

ovos lançamentos e muitas

os corretores de plantão, ou ligue

novidades. É isso que a

para a central de vendas, pelo tele-

M.Bigucci está preparando

fone: (11) 4367-8600. Acesse também

para seus clientes para o

o novo portal da empresa:

ano de 2006. O próximo

www.mbigucci.com.br .

edifício a ser lançado ficará localizado à
Rua Quatá, nº 641 na Vila Palmares em
Santo André- SP e fará parte do
Condomínio Nova Santo André II, que
abrigará três torres em um terreno de
4.670 m2 .

Preço de Pré-Lançamento: R$ 72.000,00*
com entrada em 4X R$ 1.000,00 + saldo com a CEF.
*Preço de pré-lançamento válido para as 15 primeiras unidades

A primeira delas trata-se do Edifício
Phoenix que possui projeto arquitetônico
com fachada em estilo neoclássico
assinado por Aldo Cipriani, e que
conterá 14 pavimentos totalizando
52 apartamentos.
Para quem procura facilidade de
pagamento, bom preço e qualidade, este
é o local ideal para se morar. Com ótima
localização, a 800m do largo do Rudge
Ramos - SBC, o edifício Phoenix oferece
apartamentos de dois dormitórios, sala
com dois ambientes com terraço, cozinha,
banheiro e área de serviço. O lazer também é completo. Os moradores do condomínio poderão desfrutar de churrasqueira, playground, mini quadra,
piscina infantil com deck, sala para
ginástica, salão para jogos e salão de
festas com copa. Tudo isso ainda com
inúmeras opções de pagamentos.
A construtora trabalha com o Plano
Associativo da Caixa Econômica
Federal, que traz facilidades a todos os
clientes que optarem pelo mesmo. O
de 18 meses após a assinatura com a
Caixa Econômica Federal.
E não é só isso não. A M.Bigucci traz
uma grande oportunidade a todos que
desejam morar em um local privilegiado
e com qualidade. Entre em contato com

Perspectiva artística da fachada

prazo de entrega do empreendimento é
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R etrospectiva
Retrospectiva

2005

Janeiro

• M.Bigucci realiza primeiro Workshop
de reciclagem com seus
colaboradores buscando
a melhoria em todas as áreas.

Fevereiro

Março

• M.Bigucci é bicampeã entre
as 100 maiores construtoras do
país, segundo a Revista Tem
Construção.

• Rede de Fast Food Habib´s e
franqueados contratam
M.Bigucci para a construção de
mais duas lojas;
• A M.Bigucci lança seu primeiro
Centro Empresarial - Centro
Empresarial Roberto Scarpeli Amedeo
Bigucci - em São Bernardo do Campo.

Abril

• Construtora lança quatro
novos empreendimentos: em
São Bernardo: Top Life e Villa
Borghese; em São Paulo:
Elegance Ipiranga e Duque de
Aragão.

Maio

• Construtora inicia as obras
do condomínio fechado de
casas Newport Village;
• Dr. Milton Bigucci lança
seu 3º livro “Construindo uma
Sociedade mais Justa” sobre
responsabilidade social.

Junho

• Recorde de vendas:
em apenas 60 dias
Condomínio Top Life
está 90% vendido.
4

R etrospectiva
Julho

• Inauguração de mais
uma loja Habib’s com a construtora
M.Bigucci;
• Primeira Dama de S.B.C. visita a
M.Bigucci para agradecer os colaboradores
pelas arrecadações da “Campanha Sorriso
Agasalhado 2005”.

Agosto

Setembro

• M.Bigucci adquire mais um terreno
para futuras obras em Santo André.

Sistema

de Gestão Ambiental

• M.Bigucci lança Edifício Le
Grand Maison (em São Paulo);
• Projeto Big Vida de conscientização
ambiental sai do papel e começa a
apresentar resultados;
• Empresa é considerada pelo sétimo ano
consecutivo como a maior construtora do Grande ABC.
• M.Bigucci entrega mais um condomínio em Santo André o Morada Campestre.

Outubro

• Lançamento do Edifício Trindad
M.Bigucci na Vila Mazzei em
São Paulo;
• Dr. Milton Bigucci homenageia prefeitos da região do
Grande ABC.

Novembro

• M.Bigucci entrega prédio
para a Caixa Econômica
Federal da Av. Senador Vergueiro
3595, no Centro Empresarial.
• Entregue o condomínio Independence Park,
em São Paulo;
• Lançamento de mais três torres no
Condomínio Villa Borghese.

Dezembro
• Entrega do edifício Pégasus do
Condomínio Nova Santo André I;

• M.Bigucci lança edifício Phoenix
em Santo André.

2
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S ucesso
Explosão de Vendas: Trindad Marin
Bigucci é sucesso no Tucuruvi

L

ocalizado à Avenida Mazzei,

Fica a 700 metros

879, no Tucuruvi, o edifício

da estação do

Trindad Marin Bigucci é um

metrô Tucuruvi,

verdadeiro sucesso de

próximo ao Shopping Center Norte,

vendas na região. Em

Carrefour e muitos outros atrativos.

apenas um único final de semana, após

Você que ainda não conhece o

o lançamento, 50% das unidades já

empreendimento não perca a chance de

estavam vendidas. Não poderia ser

conhecer o belíssimo apartamento

diferente. O belíssimo projeto em estilo

decorado pelo arquiteto de interiores

neoclássico assinado pelos arquitetos

José Carlos de Paula Luz, e que está

Marcos Garrubo e Lídia Marciliano

localizado no plantão de vendas na

oferece um lazer completo e segurança

Avenida Mazzei, 879. Maiores informações

total para toda sua família. Sem contar

podem ser conseguidas através do

as grandes vantagens que a região, onde

telefone: (11) 6261-3054 ou através do

se encontra o empreendimento, oferece.

portal www.mbigucci.com.br.

Perspectiva artística da fachada
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D estaque
M.Bigucci lança mais três prédios no Condomínio
Villa Borghese, com prestações A PARTIR DE R$ 395

E

m São Bernardo do

dos edifícios Forli, Nova Calábria e

Campo, próximo à rota dos

Lucca. Você não pode perder esta

restaurantes mais renoma-

oportunidade. Apartamentos de 2

dos do ABCD paulista, na

dormitórios (1 vaga) com prestações a

Avenida Maria Servidei

partir de R$ 395,00. Você ainda pode

Demarchi, 2405 - bairro Demarchi, a

optar pelo plano de 124 meses direto

M.Bigucci lança mais três prédios no

com a construtora, sem burocracia e sem

Condomínio Villa Borghese. Trata-se

comprovação de renda. O condomínio
oferece aos seus moradores
quiosque com churrasqueira,
forno para pizza, playground, quadra esportiva
piscina adulto e infantil com
deck. Visite apartamento
decorado no local e encantese com este belo condomínio
que oferecerá muito lazer e
conforto a toda sua família,
ou acesse o portal construtora
www.mbigucci.com.br .

Perspectiva artística da fachada

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

Fotos do apartamento decorado

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

MILTON BIGUCCI JR.
Paulista, 32 anos, casado. Engenheiro Civil,
formado em 1996 pela Escola de Engenharia de
Mauá e advogado formado em 2001 pela Faculdade
de Direito de de São Bernardo do Campo. Atua
como diretor técnico da M.Bigucci e também da
ACIGABC. Além de suas atividades que envolvem
o conhecimento técnico, exerce atividades de cunho
social, como diretor administrativo do Lar Escola
Pequeno Leão, entidade de São Bernardo do Campo que abriga menores carentes.
Atua como vice-presidente da Associação dos Amigos da Polícia Militar. Foi
fundador da Associação Atlética da M.Bigucci e participou ativamente no processo
de implantação do Sistema ISO 9001/00 da M.Bigucci. Atualmente participa do
Programa de Gestão Ambiental Big Vida da Construtora.

AMANDA MARTINS
Paulista, solteira, 23 anos, Engenheira Civil
formada pela Escola de Engenharia Mauá.
É coordenadora das obras do Centro
Empresarial Roberto Scarpeli Amedeo
Bigucci, Edifício Duque de Aragão e
Condomínio Grand Park. Atua como
voluntária no grupo Big Riso de palhaços e
ainda exerce a função de Auditora Interna
da Qualidade.

José Inacio e sua esposa Aparecida

NOME: JOSÉ INÁCIO MARTINO
SEU APARTAMENTO: CONDOMÍNIO INDEPENDENCE
PARK – ED. PALÁCIO COLONIAL Nº 12
IDADE: 52 ANOS
ESTADO CIVIL: CASADO
ESPOSA: APARECIDA DA SILVA
FORMAÇÃO: UNIVERSITÁRIA – MATEMÁTICA
PROFISSÃO: PLANEJAMENTO INDUSTRIAL
ESPORTE: FUTEBOL
HOBBY: OUVIR MÚSICA
“Gostaria de agradecer à M.Bigucci pelo homenagem feita ao pai
de minha esposa no Espaço Aquático do Condomínio Independence
Park. Ficamos muito felizes com a surpresa e com a festa
proporcionada a todos no dia da entrega”.
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C apa
M.Bigucci entrega mais dois
belos empreendimentos
Construtora realiza mais algumas dezenas de sonhos!

A

M.Bigucci entregou

sonho ser realizado foi

oficialmente na noite do

comemorada com uma belíssi-

dia 30 de novembro de

ma festa nas dependências do

2005 o Condomínio

próprio condomínio. A festa

Independence Park,

contou com a presença de 500

localizado à Av. Dr. Gentil de Moura,

pessoas e foi um sucesso abso-

856 no bairro do Ipiranga em São

luto. Além dos futuros

Paulo. A noite que contou com a

moradores, estavam presentes

presença dos novos proprietários dos

alguns fornecedores e parceiros

apartamentos, felizes por terem visto seu

e toda a equipe da M.Bigucci.
Jardim do condomínio

A solenidade foi marcada pela apresentação do

também aos presentes a empresa

Coral da terceira idade Paz

Trevisan, que será responsável pela

e Amor e Eduardo Monteiro,

administração do condomínio. A festa foi

sob a regência do Maestro

coroada com a inauguração dos três

Rubens Pretel, que com suas

espaços de lazer oferecidos pelo con-

belíssimas músicas emocio-

domínio, com uma belíssima queima de

nou o público presente. Foi

fogos, e excelente coquetel.

apresentado também um
Apresentação do coral Paz e Amor

vídeo aos clientes que con-

O condomínio Independence Park
começou a ser construído em maio de

tou a história da construção das

2003, e hoje já entregue, oferece aos seus

três torres do condomínio

moradores todo conforto e qualidade

Independence Park, com depoi-

proporcionados pelo alto padrão de

mentos dos clientes, engenheiros

acabamento e um lazer comparado ao de

da obra, que falaram sobre as

um clube. Oferece ainda versatilidades e

curiosidades e aspectos técnicos

opções de quatro tipos de plantas em

da mesma, diretores, e outros. As

suas poucas unidades restantes. Tudo isso

três torres iluminadas especial-

facilitado em até 60 meses direto com a

mente para a noite de entrega

construtora.

eram vistas de longe e encantou
o público presente. “Os prédios
ficaram realmente lindos com
esta iluminação, a festa estava
perfeita”, disse José Inácio
Martino, primeiro comprador de
um apartamento no condomínio,
à equipe da M.Bigucci News.
Na mesma noite foi apresentada
Fachada do Condomínio Independence Park

Dr. Milton Bigucci com compradores do Condomínio
Independence Park
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C apa
O Edifício Pégasus, do condomínio

ocorrido no Independence Park, também

Nova Santo André

Nova Santo André I, também foi

foi apresentado às 100 pessoas presentes

oferece aos seus

entregue aos novos moradores. A festa

na solenidade, a administradora que será

moradores

ocorreu no dia primeiro de dezembro de

responsável pela administração.

playground, chur-

2005 em um coquetel oferecido pela
construtora a todos os clientes. Como

Primeiro edifício das três torres do

rasqueira, mini

condomínio a ser entregue, com fachada

quadra gramada,

em estilo neoclássico, o Edifício Pegásus

piscina infantil, sala

teve um sucesso de vendas além do

de ginástica e salão de jogos. Fica

esperado e está totalmente vendido. Mas

localizado a 800 m do largo do Rudge

para quem quer aproveitar a oportu-

Ramos à Rua Pederneiras, 235 na Vila

nidade de morar bem pagando pouco,

Palmares, e as condições de pagamento e

ainda possuem alguns apartamentos das

financiamento com a Caixa Econômica

torres Orion e Centauro. O condomínio

Federal são imabatíveis. Procure os corretores nos plantões de vendas e saiba
mais sobre estes e todos os outros
empreendimentos com a marca
M.Bigucci. Informações também podem
ser conseguidas na Central de Vendas
pelo telefone: (11) 4367-8600 ou
então pelo novo portal da construtora:
www.mbigucci.com.br .

Coquetel de entrega do Edifício Pégasus
Fachada do Edifício Pégasus
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N ovidades
M.Bigucci chega ao Vale
do Paraíba

A

M.Bigucci acaba de ser assinar, agora no mês de

de Tremembé. O lotea-

dezembro, o contrato de mais um empreendimen-

mento, com localização

to. Trata-se do loteamento residencial fechado

privilegiada, fica a dez

Village da Serra

minutos do Shopping

com 240 lotes de

Center de Taubaté,

1.000m2

a vinte minutos da cidade de Campos do Jordão e a uma hora

localizados no

e meia de São Paulo. O lançamento para este mega

trevo da Rodovia

empreendimento está previsto para o mês de março de 2006.

Floriano

Aguardem maiores informações em nossas próximas edições.

Rodrigues
Pinheiro na cidade
Rubens Toneto, Marcos Bigucci e Nelson Keber
assinam o contrato do empreendimento.
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E special
Apartamento decorado é aberto ao público
Edifício Elegance Morumbi abre as portas de seu apartamento modelo

D

ecorado pelo arquiteto de interiores José Carlos de Paula Luz,
o apartamento ficou belíssimo e já está em amostra ao público.
Venha você também conhecer e se encantar com este magnífico
empreendimento. O decorado fica localizado à Rua Abdo Ambuba,
75, no Morumbi, próximo à Avenida Giovani Gronchi.

Visite
apartamento
decorado

Unidades à venda: Maiores informações podem ser conseguidas pelo telefone:
(11) 3066-1000 ou através do portal da construtora: www.mbigucci.com.br

Sueli Pioli Bigucci lança seu primeiro livro
Em noite de autógrafos, autora recebe amigos e autoridades em festa
de lançamento de “Amar, a Verdadeira Razão de Viver”

F

oi lançado no dia 28 de
novembro de 2005, na sede
da Associação dos
Construtores do Grande
ABC, o livro “Amar, a
Verdadeira Razão de Viver”, da autoria
de Sueli Pioli Bigucci, esposa de Milton
Bigucci.
O livro tráz aos leitores uma história
que desperta muita reflexão sobre a
vida, buscando o otimismo e combatendo
a depressão. Seu conteúdo remete a
outra visão da existência humana, mais
ampla, enriquecendo-nos, pois trata de
valores importantes - e, nos dias de

hoje, muitas vezes esquecidos - como: o
amor, a bondade, o respeito, a família e
a religião. Tem como prefacista o membro da Academia de Letras do ABC,
Dr. Milton Bigucci e as “orelhas”
escritas pela Dra. Marilda Dib, assistente social e primeira dama de São
Bernardo do Campo , e Sra. Miltes
Aparecida Soares de Carvalho Bonna
presidente da Instituição Assistencial
Meimei de São Bernardo do Campo.
A festa de lançamento contou com a
presença de mais de 200 pessoas e a
renda total da venda do livro é doada
para a AAVCC - “Associação de

Voluntários para
Combate ao
Câncer do
ABC”. Você
também pode
ajudar esta associação que faz
um trabalho maravilhoso em prol das
pessoas portadoras de câncer.
Os interessados em adquirir o livro e
também ajudar, basta entrar em contato
com Alex Mantello ou Lívia Maria
pelo telefone (11) 4367-8600 ou via
internet através do e-mail:
reflexaodevida@uol.com.br .
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P arceria
José Carlos de Paula Luz
ensibilidade, percepção e respeito às características pessoais e
econômicas do cliente. Estes são alguns dos critérios adotados
pelo arquiteto de interiores, parceiro da M.Bigucci, José Carlos de
Paula Luz. Responsável pela decoração de inúmeros apartamentos
decorados da empresa, José Carlos faz questão de estar sempre
presente no andamento e nas decisões da obra. O interesse pela arquitetura
e o design de interiores foi despertado quando ele trabalhava em uma
boutique, onde ficou por oito anos. Segundo ele, observando nas vitrines a
criatividade na seleção dos materiais utilizados foi brotando a paixão.
Hoje conhecido e respeitado em seu ramo de atuação, José Carlos passou
a ser um dos parceiros mais importantes em relação aos apartamentos
decorados da M.Bigucci. Decorou inúmeros deles, como é o caso do
Independence Park, Elegance Morumbi e Nova Santo André.

S

José Carlos, trabalha com os seguintes parceiros:

José Carlos de Paula Luz
Arquitetura de Interiores
Fones: (11) 5061 1970 / Fax 5068 2246
josecarluz@uol.com.br

Ardósia’s Marmoraria
R: Gago Coutinho, 753 - V. Palmares.
Santo André - SP - Fones: (11) 4421 9700
SBC: 4339 7021 / Moema: 5044 0299
ardosias@uol.com.br

Decoralar Cortinas e Decorações
Av: Conceição, 470 - Vila Guilherme
São Paulo - SP
Fones: (11) 6950 2660 / 9393 7789
menezesdecoralar@uol.com.br

Arouca Fechaduras
R: Oswaldo Arouca, 404 – V. Formosa.
São Paulo - SP - SAC: 0800161611
contato@arouca.com.br
www.arouca.com.br

Empório Décor
R: Célio Barbosa, 11 - Várzea Paulista - SP
Fones: (11) 4606 1126 / 8364 0049
www.emporiodecor.com.br
www.emporiodechao.com.br

Bentec Modullare
R: Bom Pastor, 2796 - Ipiranga - São Paulo - SP.
Fones: (11) 5068 1412 Ipiranga / 6909 8707 Santana
bentecipiranga@uol.com.br
bentecsantana@uol.com.br
Con-art Quadros e Molduras
R: Antonio Bastos, 226 - Vila Bastos
Santo André - SP - Fone (11) 4990 6498
conart@terra.com.br
Construlux Iluminação
Representante: Ivonete Ives
Fones: (11) 4221 9039 / 9624 3674
comercial@construlux.com.br
Criare Móveis Planejados
Representante: Adilson Silvo
Fones: (11) 6725 2702 / 9981 7355
estratégia.adilson@uol.com.br

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

Interlinea Pisos de Madeira
Av: Caminho do Mar, 2074 - Rudge Ramos.
São Bernardo do Campo - SP
Fones: (11) 4362 1966 / 9855 0952
rubensmaraz@uol.com.br
Marcenaria LM
Av: Senador Vergueiro, 4320 - Rudge Ramos.
São Bernardo do Campo - SP
Fones: (11) 4362 4878 / 4368 4559
marcenarialm@terra.com.br
Mazzonetto Varais para Apartamento
R: Santo André, 408 - V. Assunção.
Santo André - SP
Fones: (11) 4438 3844 / 4990 8512
contato@mazzonetto.com.br
Originali Cozinhas e Armários
Representante: Vilmari Romera
Fones: (11) 6945 8153 / 9930 9600
vilmariromera@hotmail.com
Representações De Neiva Ltda.
R: Alexandre Bonicio, 494 - Assunção
São Bernardo do Campo - SP
Fones: (11) 4351 3208 / 8291 8139
marcos.deneiva@uol.com.br
SK Design Cozinhas e Decorações
R: Silva Bueno, 1910 - Ipiranga - São Paulo - SP
Fones: (11) 6914 5164 / 272 2470
marcoscyber@walla.com
Tok Final Cortinas, Persianas e Complementos
R: Agostinho Masini, 33 - Terra Nova II.
São Bernardo do Campo - SP
Fones: (11) 4396 4857 / 9105 7785
sonia.tokfinal@ig.com.br
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I nterno
Festa de confraternização
comemora o fim do ano de 2005

O

s colaboradores da M.Bigucci marcaram o
encerramento do ano de 2005 em grande estilo.
Com uma festa, no dia dez de dezembro, em
São Bernardo do Campo, a Construtora conseguiu reunir os seus funcionários e familiares que
passaram o dia na maior alegria. No total foram mais de 250
pessoas que tiveram o dia marcado por surpresas. Além do
tradicional churrasco,
os convidados também puderam desfrutar de outras opções
de lazer, o que proporcionou diferentes
brincadeiras: torneio
relâmpago de futebol,
gincanas, atividades
aquáticas, dentre
Premiação dos ganhadores do torneio Atlética M.B.

outras. Neste ano a
M.Bigucci, além de presentear todas as crianças
da festa com brinquedos Crianças recebem presentes do Papai Noel
trazidos pelo Papai Noel, como faz tradicionalmente, presenteou
também alguns dos adultos pelo tempo de serviço prestados à
empresa. Foram homenageados os funcionários com 5, 10, 15 e
20 anos de trabalho e dedicação à empresa, além da entrega de
premiações extras como as do campeonato interno da Atlética
M. Bigucci e do bolão do Campeonato Brasileiro.

Premiação dos funcionários Ronaldo,
Vera e Cecília

Crianças se divertem no parque
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P or dentro das obras
Centro Empresarial Roberto
S.A. Bigucci - Rudge Ramos - SBC

Grand Park
Saúde - SP

Cond. Morada dos Nobres

Ed. Marquês - Paulicéia - SBC

Pronto
para
morar!

• Fundações - 80%

• Fundações - 100%

• Instalações - 85%

• Fundações - 100%

• Instalações - 100%

• Estrutura - 70%

• Estrutura - 100%

• Acabamento - 65%

• Estrutura- 100%

• Acabamento - 99%

• Alvenaria - 50%

• Alvenaria - 100%

• Fachada - 95%

• Alvenaria - 100%

• Fachada - 100%

Indepedence Park - Ipiranga - SP - 3 TORRES

Cond. Villa Borghese
Demarchi - SBC

Edifício Calábria e Edifício Formignano

Pronto
para
morar!
• Fundações -100 %

• Fachada - 100%

• Estrutura - 100%

• Instalações - 100%

• Alvenaria - 100%

• Acabamento - 100%

• Terraplanagem - 10%

Residencial Jardim Paulista

Ed. Elegance Ipiranga

Itapecerica da Serra - SP - 1ª Etapa

Saúde - SP

• Fundações -100 %

• Fundações -10 %

• Terraplanagem - 75%
• Estrutura - 30%

• Alvenaria - 35%
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P or dentro das obras
CONDOMÍNIO NOVA SANTO ANDRÉ - Vila Palmares
Ed. Pégasus

Pronto
para
morar!

Santo André-SP

Ed. Órion

Ed. Centauro

Santo André-SP

Santo André-SP

NDIDO
NTE VE
E
M
L
A
T
TO

• Fundações - 100%

• Instalações - 100%

• Fundações - 100%

• Fundações - 100%

• Estrutura- 100%

• Acabamento - 100%

• Estrutura- 30%

• Estrutura - 40%

• Alvenaria - 100%

• Fachada - 100%

• Alvenaria - 30%

• Alvenaria - 40%

Newport Village

Vila Luzitânia - SBC

Elegance Morumbi
Morumbi - SP

Ed. Duque de Aragão

Ipiranga - SP

• Fundações -100%

• Instalações - 20%

• Fundações: 100%

• Estrutura - 100%

• Estrutura - 80%

• Acabamento - 30%

• Estrutura: 80%

• Alvenaria - 90%

• Alvenaria - 90%

• Fundações -100%

• Instalações - 20%

• 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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