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Editorial

Casa nova, novo lar
Índice

A “família Bigucci” está feliz. A família, os colaboradores, fornecedores, clientes e
amigos estão radiantes com a inauguração da sua casa nova, nosso novo lar.
Depois de longos 23 anos, bem alicerçados e bem construídos, mudamos para a
nova sede própria, em prédio moderno com 8 andares, fachada arrojada, com
piso elevado, ar condicionado, elevador panorâmico, arejamento natural,
Novas Parcerias
sistemas modernos de segurança, música ambiente, móveis novos, etc etc.
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Enfim, um local digno para essa “moçada” trabalhadora (nossos colaboradores) e que já estava na hora de ser oferecido também aos nossos clientes.
Praticamente só há um andar com 323 m² de área útil para locação. O restante estamos ocupando. A cobertura do prédio ficou para a nossa Atlética,
Novidades
onde os nossos colaboradores, fora expediente descansam, vêem tv, jogam
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snooker, fazem ginástica nos equipamentos modernos adquiridos, ou lêem
em nossa biblioteca.
Batizamos a nova casa como “Centro Empresarial Roberto Scarpeli Amedeo Bigucci” em homenagem ao nosso pai, extensivo a nossa mãe Trindad
Marin Bigucci, pelo muito que eles representaram na nossa formação
Prêmio
moral e pelo exemplo de vida.

Nas áreas de escritório estamos implantando um novo programa de
gestão contábil/financeira com computadores modernos para melhor
atender os nossos clientes. A M.Bigucci ampliou também os seus serviços
de terceiros, tais como obras em sociedade, obras de condomínio de casas
em Itapecerica da Serra (condomínio com 93 unidades), loteamento de alto
Capa
padrão com 240 lotes, em Tremembé - SP, construção do novo prédio da Fa8
culdade Anchieta à Rua Atlântica, 729 - Bairro Jardim do Mar em São Bernardo do Campo.
Fomos premiados com o Top Imobiliário do jornal O Estado de São Paulo, neste 09 de maio de 2006, como a 9ª Construtora da região metropolitana de São
Paulo e a 9ª Incorporadora. Lançamos e entregamos em 2005, 104.050,64 m²,
o que representa muitos empregos diretos e indiretos, ajudando a construir este
Obras
país.
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A responsabilidade social também sempre foi uma marca da empresa. Dois trabalhos dentre outros se destacam. O trabalho denominado Big Riso, criado pela Roberta Bigucci, há dois anos, com a sua participação e dos nossos colaboradores, que são
liberados da empresa e que se transformam em palhaços às segundas-feiras de manhã e
animam as crianças com câncer do Hospital de Oncologia Infantil de Santo André. A obra Lar Escola “Pequeno
Milton Bigucci
Leão” que abriga 65 crianças órfãs em São Bernardo do
Campo, que tem o Júnior como diretor, foi fundada há 30 Presidente da Associação dos Construanos por nós e permanece umbilicalmente ligada a nossa tores, Imobiliárias e Administradoempresa desde a sua fundação. Em ambos o sorriso das
ras do Grande ABC; Vice-Presidente
do Secovi; Conselheiro Vitalício da
crianças é a nossa paga.
A.C.S.P.; Membro da Academia de
Esperamos que esta casa nova traga o mesmo sucesso
que as duas anteriores desde o nascimento há 23 anos, e Letras da Grande São Paulo e autor dos livros “Caminhos para o
que possamos trabalhar com a mesma garra, amizade e
desenvolvimento”, “Somos todos
serenidade que sempre pautou os nossos negócios.
Desejamos que todos sejam
felizes no novo lar.

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

Milton Bigucci

e-mail: diretoria@mbigucci.com.br
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Notícias

A M.Bigucci cresce no ano de
2005 e fica entre as 30 maiores
construtoras do País
O ranking publicado pela revista Mercado & Materiais Instalar News no mês de janeiro de 2006 traz as
100 maiores empresas de construção civil, no que diz
respeito a metragem construída, lançada ou em construção.
Segundo dados fornecidos pelo ITC – Informações
Técnicas da Construção – em 2005, foram registradas
mais de 10.200 milhões de m² de obras em andamento no Brasil totalizando 8.179 unidades entre obras
residenciais e comerciais.
A M.Bigucci tem a honra de fazer parte deste quadro
de grandes empresas que contribui para a recuperação do setor. Os dados comparados diretamente entre
construtoras do país, colocaram a construtora em 29º
lugar no ranking nacional, uma subida espetacular em
relação aos dados do ano de 2004.
Isso é resultado de um trabalho sério e competente,
de uma empresa sólida que está no mercado há 23
anos e que vem ganhando força através de seus lançamentos, construções, qualidade e obras entregues.

Feirão da Casa Própria reúne mais
de 90 mil pessoas em São Paulo
O Feirão da Casa Própria promovido entre os dias 27 e 30 de abril
pela Caixa Econômica Federal na Expo Center Norte em São Paulo
reuniu mais de 120 mil pessoas. A M.Bigucci também esteve presente
nesta  2º edição do Feirão e os resultados surpreenderam a equipe de
vendas da empresa. O stand da construtora teve a visita de inúmeras
pessoas interessadas nos imóveis localizados especialmente no Grande
Feirão da Casa Própria: Expo Center Norte
ABC, Morumbi, Zona Norte, Ipiranga e Vila Mariana.
O balanço divulgado pela Caixa mostra que foram negociados 830
contratos de financiamentos totalizando um total de mais de R$33
milhões negociados. A média dos apartamentos negociados girou em
torno de R$40 mil.
A M.Bigucci foi convidada pela Caixa para participar desta feira,
considerada a maior do país e,  segundo Janete da Cunha, analista
de crédito da M.Bigucci, a participação neste tipo de evento é muito
importante para além de difundir a marca da empresa, mostrar ao
Clientes procuram por
público que hoje comprar um imóvel não é mais tão complicado quanapartamentos no stand da M.Bigucci
to parece. “ A população hoje está mais perto da realização do sonho
da casa própria, e isto pode ser observado pelas pessoas que participaram deste evento”, afirma.
A expectativa da Caixa é de realizar uma nova edição do feirão em São Paulo até o final do ano. Já estão programadas edições deste feirão em várias cidades: Campinas, Salvador, Vitória, Belém, Ribeirão Preto, Recife,
Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte e Goiânia.


Parcerias

M.Bigucci constrói Faculdade no ABC Paulista

Marcos Bigucci e Marcia Nesti
(diretora da Faculdade Anchieta)
assinam o contrato da obra.

Você que é construtor,
investidor, ou está
procurando alguém
especializado em
construção civil, não
perca mais tempo!
Consulte nossos preços
Perspectiva artística da fachada
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A M.Bigucci assinou o contrato para construção
da nova Faculdade Anchieta que ficará na rua
Atlântica, 729 no bairro Jardim do Mar em São
Bernardo do Campo/SP. As obras do edifício
que terá oito pavimentos totalizando 4.454,17
metros quadrados, já estão em andamento e a
previsão de entrega é para o mês de janeiro de
2007.
A instituição atravessa um momento de crescimento e depois da obra pronta terá capacidade
para abrigar mais de 1.200 alunos além de um
novo auditório e biblioteca. A Faculdade acreditou na qualidade e competência da construtora
para realizar este empreendimento.
A M.Bigucci é idealizadora de programas de
relacionamento com clientes e investidores, e
com toda experiência, somada ao perfil profissional de seus dirigentes, oferece aos parceiros o
desenvolvimento completo de projetos de construção, que vai desde a viabilização até a efetiva
concretização.

Novidades

Milton Bigucci, Sueli Bigucci, Célia Bigucci e Dr. Dib,
descerram a placa
de inauguração

Foi inaugurada na noite do dia 11 de abril
a nova sede da construtora M.Bigucci em São
Bernardo do Campo – SP à Av. Senador Vergueiro,
3575.
A empresa que está no mercado há 23 anos
lançou o Centro Empresarial Roberto Scarpeli
Amedeo Bigucci no ano passado e hoje, além
de ter se tornado a sede da Construtora, abriga também a Caixa Econômica Federal em seu
andar térreo.
A festa de inauguração contou com mais de 280 pessoas, dentre elas ilustres
convidados como o prefeito de São Bernardo do Campo, Dr. Willian Dib e seu
vice José Roberto de Melo, o Deputado Estadual Orlando Morando, vereadores
de São Bernardo do Campo, o Secretário de Planejamento de São Bernardo do

Nova sede é inaugurada em
São Bernardo do Campo

Fachada do
Centro Empresarial

Milton Bigucci, Dr. Willian
Dib e Dr. Ricardo Yazbec

Museu M.Bigucci

Colaboradores brindam
inauguração oficial

Campo Dr. Hirouyki Minami, o Presidente em
exercício do Secovi de São Paulo, Dr. Ricardo
Yasbec, o Exmo. Desembargador de Justiça
Dr. Eduardo di Rissio Barbosa, o Dr. Iliomar
Darronqui, Secretário de Planejamento de
São Caetano do Sul, o vice-prefeito de Diadema Dr. Joel Fonseca, o presidente da Associação Comercial de São Bernardo do Campo,
o Dr. Fernando Bruno, Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Urbano de Santo André, etc
etc.
O presidente da M.Bigucci, Dr. Milton Bigucci, fez uma homenagem a seu pai Roberto
Scarpeli Amedeo Bigucci e sua mãe Trindad,
ressaltou a importância de se trabalhar em
família e fazer de todos os parceiros, colaboradores, clientes e o poder público, membros
de um só grupo que luta para o desenvolvimento do país. “ A soma deste trabalho em
conjunto é o que representa uma empresa
de sucesso”, afirmou. Ressaltou também o
trabalho social voluntário que os colaboradores da empresa praticam no hospital infantil
do câncer da Fundação de Santo André bem
como a importância do mesmo.
O prefeito de São Bernardo do Campo, Dr.
Willian Dib, que descerrou a placa juntamente com Dr. Milton Bigucci, sua esposa Sueli
Pioli Bigucci e sua irmã Célia Bigucci, falou
da importância da M.Bigucci para a cidade
de São Bernardo e toda região do Grande
ABC. “ Me sinto muito confortável de poder
vir e participar do marco do crescimento da
M.Bigucci em São Bernardo. Venho como amigo”, afirmou em seu discurso.
Houve uma bela queima de fogos e no encerramento um excelente coquetel.
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Top Imobiliário Premia Empresas com Maior
Atividade na Região Metropolitana de São Paulo
Concedido às empresas construtoras, incorporadoras e vendedoras mais atuantes da
região metropolitana de São Paulo, o prêmio Top Imobiliário é considerado o prêmio mais
importante do segmento imobiliário do País.
O Top Imobiliário é promovido pelo jornal o Estado de São Paulo , em parceria com a
Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp). Além de identificar as empresas
mais atuantes, o ranking possibilita o acompanhamento do nível de atividade no setor
imobiliário anualmente. Os quesitos avaliados pela Embraesp são: número de lançamentos, número de unidades construídas, número de blocos, área total produzida em metros
quadrados e produção total.
A festa de premiação ocorreu no último dia nove de maio no Buffet Espaço Rosa Rosarum

Milton Bigucci Júnior e Dr. João
Cláudio Robusti, Presidente
do Sinduscon - SP

Robson Toneto e Dr. João Cláudio
Robusti, Presidente do Sinduscon - SP
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Prêmio
em São Paulo, reuniu cerca de 1.400 profissionais do ramo da construção civil e premiou as dez primeiras empresas colocadas nas categorias: Incorporadora, Construtora e Vendedora, dentre um universo de 1.000 empresas pesquisadas pela Embraesp.
A M.Bigucci teve a honra de estar entre as melhores. Eleita como 9ª colocada na categoria Construtora e 9ª
na categoria Incorporadora reforça  mais uma vez seu compromisso e força dentro do setor. Esta premiação
prova novamente que a M.Bigucci a M.Bigucci continua sendo a Maior Construtora do Grande ABC. Foi a
única empresa a receber o Top com sede fora da capital.
Na linda festa de premiação estiveram presentes  alguns integrantes do grupo Bigucci, dentre eles, o Dr.
Milton Bigucci, e sua esposa Sueli Pioli Bigucci, diretores e colaboradores.Inúmeras autoridades também prestigiaram a festa como o caso do Exmo. Governador do Estado de São Paulo Cláudio Lembo, o presidente do
Sinduscon João Cláudio Robusti, que entregou os troféus aos diretores da M.Bigucci, dentre outros.
A Mbigucci News parabeniza toda a equipe M.Bigucci pelo trabalho desempenhado no ano de 2005. Sabemos
que nada seria possível se o trabalho  em conjunto não fosse realizado com tanto amor e de modo tão sério e
competente.

Governador do Estado de
São Paulo Cláudio Lembo



Venha viver em 6.100 m² de muito lazer, es
M.Bigucci lança seu maior empreendimento no ABC

Shopping ABC Plaza
Sto. André

Faculdade UniABC
Sto. André

Localizado à rua Marina esquina com a rua Lupércio Miranda o Condomínio Spazio
dell´ Arte fica exatamente na divisa entre os bairros Campestre (Santo André) e Santa
Maria (São Caetano do Sul).
Uma das melhores áreas de Santo André, a região oferece infra-estrutura completa
dentro de um bairro planejado. O empreendimento fica próximo às Avenidas Presidente
Kennedy e Goiás, em São Caetano do Sul, ao Parque Celso Daniel, à Faculdade Uni ABC
e o completo Shopping Center ABC Plaza em Santo André.
O magnífico projeto assinado pelo arquiteto Aldo Cipriani reserva na sua concepção
um estilo neoclássico e funcional e terá nada menos que 324 apartamentos, consolidando o maior empreendimento já realizado pela construtora, o que virá baratear muito a
taxa condominial
Tudo foi planejado com o fino padrão de acabamento e a qualidade que só a M.Bigucci
pode oferecer. Em três torres (Edifício Gaudí, Edifício Picasso e Edifício Portinari),
com 18 andares cada uma, os quatro tipos de plantas desenvolvidos oferecerão diversidade e opções diferentes de apartamentos aos clientes. Com apartamentos de dois ou
três dormitórios, ambos com suíte, uma ou duas vagas de garagem, o empreendimento
possuirá um valor de condomínio muito inferior ao que se vê no mercado atual. Cada
ambiente foi planejado para otimizar espaços e favorecer a convivência em família.
Quem quiser apartamentos maiores a construtora oferece a junção, o que está

Sua Família merece u
Parque Celso Daniel
Sto. André

Av. Kennedy -SCS

Área de lazer

Av. Goiás -SCS
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Capa

porte e bem estar – Uma rara oportunidade!!!
sendo muito aceito pelos clientes.
Serão 6.100m² de muito lazer e bem-estar. Uma rara oportunidade. Os felizes compradores ainda
poderão usufruir de um lazer completo: espaço grill, salão de festas com copa, sala para ginástica, salão para jogos, piscinas adulto e infantil com deck, boulevard com fontes, quadra gramada e
espaço gourmet.
O belíssimo apartamento modelo decorado pela arquiteta Ana Weilenmann está pronto e aberto
ao público. Venha conhecer esta obra de arte que a M.Bigucci preparou para você. Visite o plantão
de vendas localizado à Rua Marina, 1.200 – Bairro Campestre, em Santo André que você encontrará
um consultor pronto para atendê-lo e esclarecer qualquer dúvida sobre o projeto.
Saiba mais deste e de todos os outros empreendimentos da M.Bigucci através do portal
www.mbigucci.com.br ou visite um dos plantões de venda. Aproveite e cadastrese para receber as novidades sobre este magnífico lançamento e de outros
através da Revista M.Bigucci News.
Visite o Apartamento Decorado na Rua Marina, 1.200
Santo André / São Caetano
Tel.: (11) 4473- 1828

Aptos a partir de R$89.900*
a vista

* preço referente ao apto 16 do
Edifício Gaudí

Perspectiva artística da fachada

ma obra de arte

Implantação

Imagens do decorado
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Social

BBB Carlão visita a
M.Bigucci e a P.M.S.B.C

M.Bigucci lança campanha
“Sorriso Agasalhado 2006”

O representante de São Bernardo do Big
Brother Brasil, edição 6 - Carlos Castelo, 28
- mais conhecido como Carlão, esteve visitando a empresa M.Bigucci para rever os amigos e
conhecer a nova sede da construtora.
Carlão, que ficou confinado durante 49 dias
na casa do BBB mostrou simpatia com os funcionários da empresa, conversou e tirou fotos com
todos.
Na semana seguinte esteve com o Presidente
da M.Bigucci, Dr. Milton Bigucci, e seu amigo
Marcelo Bigucci em visita à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo para receber os
cumprimentos do Prefeito da cidade Dr. Willian
Dib, pelo seu desempenho no programa.

Carlão entre amigos é
recebido pelo prefeito

Com o sucesso obtido no ano de 2005 em que os
colaboradores da M.Bigucci arrecadaram em um mês
de campanha contra o frio mais de 2.000 peças de
roupas, a nova campanha de 2006 lançada no dia
8 de maio de
2006 na sede da
construtora com
a presença da
primeira dama
de São Bernardo
do Campo, Sra. Marilda Dib, promete vir com tudo! A
campanha será realizada em duas fases. A primeira,
que busca arrecadar cobertores novos, encerra-se no
dia 29 de junho, data em que a prefeitura municipal
fará as doações para entidades carentes no Ginásio
Poliesportivo de São Bernardo do Campo. A segunda
fase, que compreende a arrecadação de roupas de
frio e cobertores usados em geral, encerra-se no dia
19 de julho.
Ajude você também a aquecer o inverno daqueles
que precisam. Sua doação é muito importante e qualquer ajuda é bem vinda. As
peças podem ser entregues
na portaria da M.Bigucci
Construtora, de segunda
a sexta-feira das 8h00 as
18h00, à Avenida Senador
Vergueiro, 3575 – Rudge
Milton Bigucci, Marilda Dib e
Ramos em São Bernardo do
Roberta lançam a campanha
Campo/SP.
na sede da construtora

Visita de Carlão a
sede da M.Bigucci

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

Milena Moreti Dias
Paulista, solteira, 20 anos,
Universitária do curso de Ciências Contábeis, na Universidade Metodista de São Paulo,
cursando o 5º semestre. Atua
como auxiliar administrativa do
Depto. de Vendas, sendo que
já trabalhou em diversas áreas.
Faz parte do grupo social do projeto Big Riso.

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

Nome: Patrícia de Campos
Machado
Seu apartamento: Condomínio Morada Demarchi,
Ed. Vicenza , apto 24
Idade: 31 anos
Estado Civil: Solteira
Noivo: Marcelo Gebaile
Formação: Especialista em ortodontia
Proﬁssão: Cirurgiã Dentista
Esporte: Balé Clássico
Hobby: Equitação

Robson Toneto Junior
Paulista, solteiro, 19 anos,
Universitário, cursando Administração de Empresas e Comércio
Exterior, na Universidade Metodista de São Paulo, 1º semestre.
Atua na área administrativa de
vendas. Já trabalhou em diversas áreas da empresa.
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Especial

Village da Serra

Tremembé - SP - Obras Aceleradas

Prepare-se para uma vida cheia de alegria!
Em parceria com a construtora São José, Village
e Taubaté Imóveis estamos lançando o Village da
Serra ( na cidade de Tremembé- SP), este bellíssimo loteamento fechado de luxo.
Uma vida cheia de alegria é ter um lugar espelogo village
cial. Um lugar que proporcione tranqüilidade, paz,
harmonia e qualidade de vida. Assim é o Village da
Serra. Um lugar especial que todos sonham.
Um lugar planejado para o bem estar de toda a
família que reúne atributos necessários para viver
com conforto e segurança para passar os fins de semana rodeado da família e
amigos. Com previsão de lançamento para o mês de junho as obras do Loteamento Village da Serra estão em ritmo acelerado.
Os 50 primeiros lotes destinados ao pré-lançamento já foram vendidos.
Localização privilegiada, fica próximo a tudo que o Vale do Paraíba tem de
melhor. Fica à poucos minutos de Taubaté, de Santo Antônio do Pinhal, e da
maravilhosa cidade de Campos do Jordão.
Campos do Jordão é consagrada por muitos como a principal estância de
inverno do Estadoe São Paulo devido ao número de público que atrai durante a alta temporada que buscam sofisticação e qualidade presentes em seus
hotéis, pousadas, restaurantes, bares, boates, além de pontos turísticos e
programação diferenciada para toda família.
Perto do empreendimento você também encontra como diferencial a fantástica gastronomia de Quiririm para os amantes de uma boa culinária em
especial a italiana. De tão famosa pelos seus pratos, a prefeitura da cidade desenvolveu um projeto que abriga 26 estandes
permanentes, com comidas típicas da Itália, vinhos,
derivados de leite, embutidos, arroz, feijão e outros
grãos produzidos pela colônia, além de plantas e artesanato. Os estandes são administrados pelas famílias
de descendentes de italianos que ocuparam originalmente o local e podem ser desfrutados diariamente
pelos turistas.
Enfim, o Village da Serra além da fantástica localização oferece ainda um belo projeto urbanístico de
primeiro mundo com portaria central e monitoramento de 24 horas, totalmente pavimentado, murado,
com rede elétrica e hidráulica e uma maravilhosa
paisagem da Serra da Mantiqueira.
Venha conhecer você também o Village da Serra, e
sinta de perto o porquê ele é um empreendimento de
Classe Internacional.
Loteamento Residencial Fechado
com lotes a partir de 1000 m².
Preços de aproximadamente R$ 50.000,00
Maiores informações pelo
telefone: (12) 3621-4477 – Taubaté Imóveis
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Em Ação

Você merece o melhor!
Workshop para corretores traz resultados positivos e melhorias no atendimento
A preocupação com o atendimento aos clientes é fator indiscutível dentro dos produtos e serviços oferecidos pela M.Bigucci. É por isso que a empresa investe  na reciclagem de seus  colaboradores.
Ocorreu no último dia sete de abril na nova sede da construtora um workshop ministrado por Luciano Franklin – comunicador
social e MBA em Marketing  -  destinado a todos os consultores
de vendas da empresa.
O objetivo do workshop foi atualizar os profissionais integrados ao setor imobiliário e a melhoria imediata na qualidade do
atendimento ao cliente.
Dentre  inúmeros temas discutidos, as questões motivacionais e a melhoria no atendimento aos clientes foram as que
mais chamaram atenção dos profissionais que participaram do
evento. “A venda de um imóvel não é tão simples quanto possa
parecer. Ambas as partes envolvidas, em especial os clientes,
precisam estar seguros do produto que estão adquirindo. Nada
Workshop no auditório da M.Bigucci
melhor para assegurá-lo do que uma negociação limpa e transparente oferecendo um atendimento personalizado que aprendemos em treinamentos como este. Hoje já vemos resultados refletindo em nossas vendas”, disse
o Gerente de Vendas Marcos Gonzáles da M.Bigucci Construtora. “É por este, dentre inúmeros
outros motivos, que estamos entre as maiores construtoras do país”, completa.
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Obras
Confira em que etapa está seu empreendimento
Acesse o nosso site para maiores informações:
www.mbigucci.com.br
Legenda

Fundações

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Spazio Dell´ Arte
Data de lançamento: Abril de 2006
Previsão de entrega: Agosto de 2009
Localização: Rua Marina nº1.200 - Bairro Campestre
Santo André - SP
• 2 e 3 domitórios (suíte)

LANÇAMENTO
Edifício Phoenix
Data de lançamento: Fevereiro de 2006
Previsão de entrega: 18 meses após a assinatura do contrato com a CEF
Localização: Av. Rua Quatá, nº641 - Vila Palmares
Santo André - SP
• 2 domitórios

LANÇAMENTO
Edifício Trindad M.Bigucci
Data de lançamento: Novembro de 2005
Previsão de entrega: Fevereiro de 2009
Localização: Av. Mazzei, 879 - Tucuruvi - SP
• 2 e 3 domitórios

LANÇAMENTO
Le Grand Maison
Data de lançamento: Outubro de 2005
Previsão de entrega: Dezembro de 2008
Localização: Rua Pereira da Nóbrega, 110
Vila Monumento - SP
• 3 dormitórios (suíte com closet)

1

Fachada

Entrega

Em construção
Top Life
Previsão de entrega: Novembro de 2008
Localização: Av. Dr Washington Luiz, 180 - Rudge
Ramos - São Bernardo do Campo - SP
• 2 ou 3 dormitórios (suíte)

Elegance Ipiranga
Previsão de entrega: Dezembro de 2007
Localização: Rua Santa Cruz, 1.700
Ipiranga - SP
• 2 dormitórios

Elegance Morumbi
Previsão de entrega: Dezembro de 2006
Localização: Rua Abdo Ambuba, 75 - Morumbi - SP
• 3 dormitórios (suíte)

Villa Borghese

Previsão de entrega: Dezembro de 2007
Localização: Av. Maria Servidei Demarchi, 2.405
Demarchi - São Bernardo do Campo - SP
• 2 dormitórios

Duque de Aragão

Localização: Rua Regino Aragão, 61
Ipiranga - SP
• 2 dormitórios (suíte)
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Newport Village
Previsão de entrega: Julho de 2006
Localização: Rua Bragança, 123
Vl. Luzitânia - São Bernardo do Campo - SP
• 3 dormitórios (suíte)

Nova Santo André - Órion
Edifício Órion - Previsão de entrega: Janeiro de 2007
Localização: Av. Palmares, 830 - Vila Palmares - Santo André - SP
• 2 e 3 dormitórios

Edifício Centauro - Previsão de entrega: Dezembro de 2006
Localização: Av. Palmares, 830 - Vila Palmares - Santo André - SP
• 2 e 3 dormitórios

Faculdade Anchieta

Previsão de entrega: Janeiro de 2007
Localização: Rua Atlântica, 729 - Jardim do
Mar - São Bernardo - SP

Jardim Paulista
Localização: Estrada Salvador Leoni, Itapecerica
da Serra -SP. A 3 Km do Rodoanel
1ª Etapa - 31 casas

2ª Etapa - 35 casas

Village da Serra

Previsão de entrega: Primeira fase junho de 2006
Localização: Rodovia Estadual SP - 123
Km 17,5 - Tremenbé - SP

15

