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Moradia - Será esta a sua vez?
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Lembro como se fosse hoje, nos anos 50, que a população brasileira era quase unanimemente pobre. Havia pouquíssimos ricos. O aumento populacional caminhou para
a periferia. Nunca se loteou tanto. Eram lotes pequenos sem infra-estrutura, baratos, onde cada morador fazia a sua fossa, o seu poço de água e a sua casinha. Para
ir ao trabalho se amassava muito barro nas ruas, não havia transporte, escola ou
Breve Lançamento
hospital perto. A população era pequena e não havia muito desemprego.Vivia-se
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com muito trabalho e sem violência. Quando havia um roubo, o que era raro, os
jornais e o rádio, abriam manchetes, eternizando ladrões, como o Meneghetti,
que pulava sobre os telhados, para fugir da polícia. A grande maioria era
pobre, vivia-se sem medo.
Meu pai, com o seu salário de carpinteiro, construiu uma casinha num
desses lotes de periferia, comprado a prazo, sem reajuste, pois não havia
Conquistas
inﬂação, e sem juros. O lote media 10m x 12m. As portas foram conseguidas
6
aproveitando caixas de madeiras, carga de um caminhão que havia tombado
próximo ao Tanque da Pólvora no Ipiranga, na capital de São Paulo.
Com a chegada do BNH ( Banco Nacional de Habitação), na década de 60,
construíram-se milhares de habitações no país, sempre nas periferias. Os
terrenos começaram a ficar caros. As cidades foram se alargando. Infelizmente, também começaram a surgir as favelas, em virtude do alto custo
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dos terrenos. Nas décadas de 70 e 80 não foi diferente. Agravou-se, pois as
8
favelas caminharam para as áreas de mananciais, causando danos ao meio
ambiente. É bom lembrar, que a forma mais comum de moradia, até os anos
40, eram os cortiços, ou seja, terrenos com algumas sub-habitações e áreas
comuns.
A inadimplência dos compradores através do BNH, fruto de leis demagogas
e eleitoreiras, congelando prestações e acabando com a auto-sustentabilidaInterno
de do sistema, fez o BNH falir e acabar com o maior sistema de financiamento
habitacional que o país já teve.
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Nos primeiros anos da década de 80 financiou-se em torno de 600 mil
unidades/ano. Em 2003 o sistema atual financiou em torno de apenas 50 mil.
Hoje 150 mil.
A década de 90 foi uma década perdida em produção de moradias, sendo a
classe média nesse quadro, a que mais recebeu recursos.
O início do século XXI continuou na mesma toada. Poucas construções, muita
Obras
manchete na imprensa, sobre a construção de milhões de moradias e nada de con13
creto. Muita demagogia com os favelados e pouca construção nova. O número de
favelas aumentou. 94% do déficit está nessa faixa.
Para inserir as empresas privadas em um plano governamental para acabar com o déficit habitacional, é necessário subsidiar a moradia popular, como é no resto do mundo.
Subsidiar será mais barato que os encargos que o país têm com a saúde da sua população
por morar mal e com a prevenção da violência. A geração de empregos com esse subsídio
permitiria um aumento de consumo e talvez alcançar o tão
esperado espetáculo do crescimento.
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M.Bigucci inicia implantação da Gestão
de Resíduos em seus canteiros
Projeto Big Vida
A M.Bigucci iniciou em julho de 2006 a implantação da gestão de resíduos em seus
canteiros de obra. A primeira obra implantada foi o Condomínio Villa Borghese localizado no
bairro Demarchi em São Bernardo do Campo.
A OBRA LIMPA trabalha segundo o conceito de destinação compromissada de Resíduos.
Isto significa que, quando for necessário retirar restos de materiais, embalagens, madeira
etc do canteiro de obra, esses resíduos terão uma destinação comprovada, privilegiando-se
sempre a reutilização ou reciclagem.
A diretriz básica utilizada neste processo é o que estabelece a Resolução CONAMA 307, que classifica os resíduos de
construção em quatro categorias e recomenda destinação específica para cada uma delas.
É importante destacar que a obtenção da destinação compromissada depende de soluções locais, dentro das próprias
obras ou o mais próximo possível delas, estando relacionada também ao volume de resíduos gerados e à sua condição
de segregação.
O contrato firmado com a Obra Limpa permitirá a disseminação da prática em todos os canteiros da M.Bigucci, reduzindo custos e atendendo às condições de compromisso ambiental na destinação dos resíduos gerados.

Entenda como funciona a Obra Limpa dentro dos Canteiros:
Ações do programa

Resultados

A OBRA LIMPA parte de uma análise da situação do canteiro e
define intervenções para as etapas de segregação e destinação
dos resíduos.

• Redução do volume de resíduos a descartar
• Redução do consumo de materiais, como
areia e pedra
• Mudança de cultura na empresa
• Redução de acidentes de trabalho
• Otimização do ﬂuxo de resíduos e melhoria da produtividade
• Ajuste aos padrões de desenvolvimento
sustentável
• Cumprir com as responsabilidades ambientais
• Atender aos requisitos ambientais dos
programas de certificação, como o PBQP-H,
QualiHab e ISO 14.000

Segregação
• Sinalização e ordenação de ﬂuxos
• Treinamento da equipe de execução e equipes terceirizadas
• Implantação de dispositivos de transporte e captação diferenciada de resíduos
• Adequação dos novos ﬂuxos ao arranjo físico do canteiro
Compromisso com a destinação
• Orientação para aplicação de resíduos reciclados
• Destinação compromissada para cada tipo de resíduo não
reutilizado
• Reutilização e/ou reciclagem de resíduos
• Aproveitamento de aparas (de blocos, metais, madeira e
outros)

Cestos para coleta seletiva

Bag para recolhimento dos
resíduos

Caçamba de coleta seletiva
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Oportunidades

Pronto para morar com ZERO de entrada.

Não é Piada. É Verdade!
Você que tanto procura se livrar do aluguel agora tem a grande chance de morar em seu próprio apartamento sem nenhuma burocracia. A M.Bigucci preparou para você uma oportunidade imperdível para
você que procura apartamentos no ABC.
Localizado à Rua Camargo, 590 – Bairro Paulicéia – o Residencial Morada dos Nobres possui uma fachada em estilo moderno, com dois dormitórios e uma vaga de garagem. Com sala de estar
e jantar integradas a um amplo terraço, cozinha, área de serviço e banheiro social, você encontra toda versatilidade e praticidade que precisa. Além disso o condomínio oferece ainda
playgrond, churrasqueira, quiosque para festas e portaria 24 horas.
Com mensais a partir de R$ 649,19* você já pode adquirir o seu apartamento e o
melhor ainda – sem precisar comprovar sua renda! A entrada é ZERO e em 12 meses ou até
antes você já poderá estar morando nele.
A M.Bigucci ainda oferece outra facilidade para você - ela avalia seu carro, que poderá
entrar como parte no pagamento do apartamento. Esta promoção é válida para vários
empreendimentos prontos da construtora.
Oferecemos também financiamento pela Caixa Econômica Federal e você muda já!
Aproveite esta grande chance de adquirir seu imóvel e entre em contato com nossos
consultores de plantão através da central de vendas pelo telefone (11) 4367-8600 ou no
plantão de vendas localizado no local do empreendimento. Acesse também nosso portal
pelo endereço www.mbigucci.com.br e saiba das próximas novidades que a M.Bigucci está preparando para os
próximos meses.

Fotos do apartamento decorado

Este é o espaço onde você pode
conhecer as pessoas que morarão
ao seu lado...
Nome: Fabio Carvalho de Souza
Seu apartamento:
Condomínio Spazio Dell’Arte
Ed. Gaudi - Apt. 66
Idade: 27 anos
Estado Civil: Noivo
Fotos do apartamento decorado

Noiva: Larissa Faria Martins
Formação: Universitária
Proﬁssão: Bancário
Esporte: Futebol e Jiu-Jitsu

Fotos do apartamento decorado

Hobby:
• Praia
• Carros
• Cinema

A M.Bigucci tornando o sonho em realidade!
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Breve Lançamento

Conheça o próximo lançamento da M.Bigucci
Você não pode perder a grande novidade que a M.Bigucci está preparando para você no início do ano de 2007.O
lançamento será em um dos melhores locais de São Bernardo do Campo à Rua Mário Fongaro, 677. Próximo ao Parque
Anchieta, à Avenida Kennedy e seu belo Parque Municipal e ao Golden Shopping, a região traz atrativos fantásticos para
os moradores. São hipermercados, comércio dos mais variados, colégios, hospitais, facilidade de acesso para os principais pontos da cidade e via Anchieta, bares e restaurantes dentre inúmeros outros atrativos para quem gosta de viver
desfrutando o que há de melhor em São Bernardo.
Será uma torre com 14 andares com apartamentos de quatro dormitórios, área privativa de 130 m² com duas ou três
vagas de garagem e apartamentos duplex na cobertura com 260 m².
O lazer não deixará nada a desejar. O condomínio contará com salão
de festas, sala para ginástica, salão de jogos, playground, churrasqueira com forno de pizza, piscina adulto e infantil com prainha molhada e
street ball.
Maiores informações sobre este e outros lançamentos de 2007 serão passadas em nossos próximos informativos e em nossa home page:
www.mbigucci.com.br. Não percam!!!

Avenida Kennedy

Ginásio Poliesportivo de
São Bernardo do Campo
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Parque Municipal de
São Bernardo do Campo

Conquistas

Grupo Big Riso é premiado pelos trabalhos
desenvolvidos em hospitais do ABC

A M.Bigucci está em festa com o mérito conquistado pelo reconhecimento e
relevância das atividades do Grupo Big Riso, que recebeu o mais importante prêmio
da Camâra da Industria Brasileira da Construção – o prêmio CBIC de Responsabilidade Social. Este prêmio objetiva fortalecer e estimular o desenvolvimento de ações
sociais no setor da Construção e do Mercado Imobiliário.
As seis empresas vencedoras com seus respectivos cases foram premiadas em
outubro, durante a realização do 78º Encontro Nacional da Indústria da Construção
(ENIC), no Tropical Hotel Tambaú, em João Pessoa na Paraíba.
O encontro que reuniu cerca de 700 empresários e profissionais da construção
civil teve como tema central “Desenvolvimento Sustentável: assim se constrói um Brasil”.
Foi em meio a esta grandiosidade de troca de informações, experiências, busca por novas perspectivas e
trabalhos em conjunto para a melhoria do setor no país, que se deu a premiação das empresas que praticam
atividades de cunho social – o prêmio CBIC. A M.Bigucci foi contemplada com o prêmio na categoria “Empresa de atuação Regional” com o case Big Riso, que engloba o projeto do Grupo Big Riso de responsabilidade
social, implantado há dois anos por colaboradores da construtora.
O Projeto Big Riso de Responsabilidade Social refere-se a um trabalho voluntário em que os colaboradores
da empresa se vestem de palhaços as segundas e quartas feiras para levar alegria às crianças portadoras
de câncer no Hospital Fundação de Santo André e no Hospital Mário Covas também em Santo André-SP. A
M.Bigucci, além dos recursos, disponibiliza também o tempo destes funcionários para realizar as atividades
nos hospitais, e acredita estar contribuindo de forma significativa para a melhora dos pacientes que se encontram internados para tratamento.
Maria Helena Mauad, Presidente do Fórum de Ação Social e Cidadania da CBIC, em seu discurso de abertura
ressaltou a constatação do alto nível dos programas inscritos no ano de 2005/2006 que vai desde a alfabetização até a conscientização em relação ao meio ambiente, abordando os inúmeros aspectos de cidadania.
Ressaltou que além dos premiados, todos os demais competidores merecem o absoluto respeito pelas ações
sociais realizadas que contribuem substancialmente para a formação da
base nacional de sustentação do desenvolvimento.
Para receber a premiação estiveram presentes na solenidade Roberta
Bigucci - criadora do projeto - Maria Cecília de Freitas Sousa, Mônica
Elaine Binda e Alex Rodrigo Mantello, todos membros do Grupo Big Riso e
colaboradores da M.Bigucci construtora.
Roberta, na apresentação do projeto durante o encontro, agradeceu
a todos os membros do Grupo Big Riso, e frisou a importância da participação de todos que direta ou indiretamente ajudam de forma voluntária,
para que os trabalhos desenvolvidos nos hospitais façam efeito e tenham
continuidade e abrangência cada vez maior.
Saiba mais sobre o grupo Big Riso e os trabalhos desenvolvidos através
do site: www.bigriso.com.br .

“NÃO BASTA SÓ UMA ROUPA DE
É PRESCISO UM SORRISO NO ROST
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M.Bigucci Construtora é
premiada pela revista
“O Empreiteiro” e fica
novamente entre as
maiores do País

Roberta Bigucci recebe prêmio das mãos do Dr. Robusti,
Presidente do Sinduscon-SP.
A revista O Empreiteiro realiza anualmente a solenidade
de diplomação das 500 maiores empresas de construção do
país. Pelo 8º ano consecutivo a M.Bigucci está em 1º lugar no Grande ABC como maior construtora nas categorias
metragem lançada e metragem entregue no ano de 2005 e
manteve-se entre as 30 maiores do país.
A concorrida solenidade ocorreu no Clube Atlético Monte
Líbano no dia 15 de agosto em São Paulo, e trata-se da festa
de premiação das empresas de engenharia que se destacaram
pelos seus resultados de 2005, de acordo com o ranking de
engenharia brasileira, que reune as construtoras com maior
destaque no cenário nacional.
A M.Bigucci parabeniza a todos que direta ou indiretamente colaboram e trabalham constantemente para o crescimento da empresa e do setor imobiliário no país.

E PALHAÇO, E UMA CARA PINTADA,
TO, ALEGRIA, E AMOR NO CORAÇÃO!”
Laura - palhaça Mila- nova integrante do Grupo Big Riso
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Lançamentos M

Venha vivenciar um nov
Star Life Residence Club é a grande novidade
da M.Bigucci para o ABC neste final de 2006

Perspectiva artística da piscina

Perspectiva artística do Spa

Perspectiva artística da fachada

Perspectiva artística da churraqueira

Você no centro de um novo estilo de vida! É exatamente assim que você irá se sentir quando
conhecer este grande sucesso da M.Bigucci em São Bernardo. Conforto, muita qualidade de vida,
segurança, e nada mais nada menos que um clube particular para você e sua família.
O Star Life Residence Club apresenta a você uma oportunidade imperdível. Um projeto
com arquitetura neoclássica e um design simplesmente fantástico. Com três edifícios: Sun Life,
Moon Life e Sky Life de 15 andares com 6 apartamentos em cada um, oferecerá a você opções
de dois ou três dormitórios com uma ou duas vagas de garagem. Localizado à Avenida João
Firmino, 1.520 – Bairro Assunção-SBC, está em uma região privilegiada onde você tem
ótimas faculdades (FEI), hospitais, supermercados, parques para passeio, um vasto comércio e para
quem gosta de uma vida cultural ele fica próximo à cinemas e ao Teatro Elis Regina.
O lazer é incomparável. Este magnífico condomínio trará aos seus moradores a mais completa infra-estrutura de lazer com um condomínio muito barato. Contará com piscina adulto com raia de 25 metros e cascata,
piscina infantil, prainha com deck, quadra esportiva, sala de ginástica equipada, pista de Cooper, half de skate , sala
de repouso com hidromassagem, sauna seca e à vapor, playground, praça dos namorados, salão de jogos equipado,
espaço gourmet, home theater, lan house, duas churrasqueiras com forno para pizza, salão de festa adulto e salão de
festa infantil ambos com copa, vagas para visitantes, bicicletário, carwash, praça com espelho d´agua e fonte e um
paisagismo que encherá os olhos de qualquer pessoa.
Faça você também uma vista no apartamento decorado localizado no local do empreendimento! Consulte nossos
consultores sobre preços e condições de pagamento, ou acesse nossa homepage: www.mbigucci.com.br.
www.mbigucci.com.br

Pré-Lançamento: 11/nov/2006 - Aproveite as condições iniciais de vendas.
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Capa

M.Bigucci 2006

vo conceito em moradia
Nasce um novo conceito na Zona Leste
Venha morar em um Spa Urbano!

Perspectiva artística da piscina

Perspectiva artística da churraqueira

Perspectiva artística da entrada

Perspectiva artística da fachada

A outra novidade que a M.Bigucci prevê lançar no mês de novembro promete
deixar a zona leste ainda mais bonita. Na Avenida Águia de Haia, 3.849 (Jardim
São Carlos – próximo a Penha) nascerá um belíssimo projeto assinado pelo arquiteto Aldo Cipriani, que conquistará você. Serão cinco torres com 13 andares em
estilo neoclássico com apartamentos de dois dormitórios e uma vaga de garagem
totalizando 394 apartamentos. Ideal para você que gosta de praticidade e bom
preço.
Em um terreno de 11.700 m² você encontrará um verdadeiro Spa Urbano que
compreende todo lazer e comodidade que você e sua família merecem. Os felizes compradores serão contemplados com uma praça com fonte na entrada do
condomínio e para completar terão ainda como opções de lazer: piscina adulto e
infantil com prainha, playground, duas churrasqueiras com forno de pizza, brinquedoteca, praça dos namorados, salão de festas, salão de jogos, sala para ginástica, sauna úmida e à vapor, lan house, espaço gourmet, home theater, quadra
esportiva, casa do trazan e pista de cooper. Tudo isso com um condomínio muito
barato.
Espere nossas próximas publicações. Cadastre-se em nossa home page para receber maiores informações deste e dos demais empreendimentos M.Bigucci.
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Interno

Semana Orgulho de Ser M.Bigucci
integra colaboradores

Festa de comemoração dos 23
anos da M.Bigucci

Colaboradores comemoram o
anivesário da empresa

A M.Bigucci promoveu entre seus funcionários no mês de outubro a “Semana Orgulho de Ser M.Bigucci”, que visa estimular os colaboradores através
de distintas atividades voltadas à valorização individual e coletiva.
As atividades foram escolhidas de forma que fossem valorizados o lado pessoal e social de cada colaborador.
A semana teve início com um show especial dos cantores Bruno & Marrone
e Edson & Hudson ocorrido na casa de show Estância Alto da Serra em São
Bernardo do Campo. O show, aberto ao público em geral, tinha toda sua
renda revertida ao Hospital do Câncer de Barretos/SP. A M.Bigucci reservou
um camarote especial para seus colaboradores, que além de muita diversão, puderam também ajudar à iniciativa deste show.
Dando seqüência à semana, buscando a valorização cultural dos integrantes da empresa, a Atlética M.Bigucci promoveu um passeio ao teatro de São
Caetano do Sul que foi um verdadeiro sucesso! A peça “O Capeta em Caruaru”, aclamada por inúmeras revistas da região, é uma comédia de Aldomar
Conrado e agradou a todos que prestigiaram.
A semana valorizou também o esporte e a saúde de seus colaboradores.
Apresentou palestras e vídeos sobre a prática constante de exercícios físicos e a boa alimentação. Criou uma parceria com as Academias TEM que dá
desconto aos funcionários interessados em praticar esportes.
A semana se encerrou com uma Big Festa de confraternização na Atlética
da M.Bigucci no dia 23 de Outubro, dia em que a empresa comemorou seus
23 anos de existência. Na ocasião foram apresentados os resultados, as
premiações recebidas durante o ano de 2006 e a evolução que aconteceu na

Festa de comemoração do
Dia das Crianças

Peça teatral ”O Capeta em Caruaru”

Colaboradores M.Bigucci

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

João Antonio Vieira Cambauva

Gabriela M. Dauer Rodrigues
Paulista, solteira, 17 anos.Cursa o último ano do colegial e se
prepara para prestar o vestibular
na área de Ciências Biológicas.
Atua como estagiária de Marketing na construtora e participa do
Projeto Big Riso de responsabilidade social. Adora cães e pratica
esportes.

Paulista, 25 anos, solteiro,
formado em Direito pela
Universidade do Grande ABC.
Exerce a função de Auxiliar
Jurídico na empresa. Estudante contínuo do Direito,
gosta de praticar esportes
como futebol e equitação nos
finais de semana.
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empresa durante toda a sua existência.
Dr. Milton Bigucci, presidente da construtora, em seu discurso, voltou a
afirmar a importância de se trabalhar como uma família para o sucesso da
empresa, apostando e incentivando seus colaboradores com uma filosofia
de trabalho original, baseada na descentralização de decisões e no crescimento profissional das equipes.
“Esta semana ocorre justamente para mostrar aos colaboradores a importância do trabalho deles para o sucesso e crescimento da M.Bigucci nas
diversas áreas nas quais a empresa atua. A programação é cuidadosamente
analisada e escolhida pelo departamento de marketing, buscando em cada
uma delas estimular uma parte específica da vida dos colaboradores, que
priorizam a melhora e conseqüentemente um trabalho mais produtivo e
feliz ”, diz Alex Mantello, analista de Marketing da Construtora.
A M.Bigucci agradece a todos os colaboradores pela participação e empenho nesta semana que foi direcionada a cada um deles.

Colaboradores exercitando-se antes da
palestra sobre qualidade na alimentação

Equipe de futebol feminino da M.Bigucci
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Peça teatral ”O Capeta em Caruaru”

Palestra sobre exercícios físicos e boa
alimentação

Notícias

Salão Imobiliário São Paulo
A maior vitrine imobiliária da América Latina
O Salão Imobiliário São Paulo que ocorreu de 14 a 17 de setembro de 2006 no Anhembi em São Paulo foi um sucesso. Mais de
31 mil visitantes nos quatro dias de evento tiveram a oportunidade de conhecer e encontrar as principais empresas do setor
imobiliário.
Concebido nos moldes do Salão Imobiliário de Madrid, a versão brasileira do evento, organizado e promovido pela Alcantara
Machado Feiras de Negócios, Reed Exhibitions e Secovi-SP foi o local ideal para conhecer tudo o que está acontecendo no mercado de imóveis brasileiro, assim como identificar as oportunidades de investimentos no País, na América Latina e, mesmo em
outros continentes.

Nos quatro dias de feira a M.Bigucci apresentou  e comercializou diretamente a consumidores e investidores imóveis residenciais, comerciais  (novos, usados ou em planta), loteamentos, galpões industriais, entre outros. Bancos, grandes construtoras,
incorporadoras e imobiliárias também estavam presentes no evento.
A M.Bigucci apresentou um de seus lançamentos que é um verdadeiro sucesso de vendas. Trata-se do Edifício Duque de Aragão,
localizado à Rua Regino Aragão, 61 no bairro do Ipiranga em São Paulo.
Os resultados superaram as expectativas. Robson Toneto, diretor de vendas da construtora viu com bons olhos o evento:“os
resultados foram muito satisfatórios, especialmente para difundir a marca da empresa e seus novos lançamentos”.
O momento propício pelo qual passa o mercado imobiliário, que neste ano tem à disposição R$ 19 bilhões de crédito imobiliário, foi o grande colaborador para o sucesso do evento, que apresentou suas novidades em 11 mil m² de exposição.
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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
Previsão de entrega: Agosto de 2009
Localização: Rua Marina nº1.200 - Bairro Campestre
Santo André - SP
• 2 e 3 domitórios (suíte)

LANÇAMENTO
Edifício Phoenix
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

Previsão de entrega: Fevereiro de 2009
Localização: Av. Mazzei, 879 - Tucuruvi - SP
• 2 e 3 domitórios

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

Ed. Formignano

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

Ed. Calábria

Duque de Aragão

Previsão de entrega: Dezembro de 2007
Localização: Rua Regino Aragão, 61
Ipiranga - SP
• 2 dormitórios (suíte)
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Newport Village

UE
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Estrutura

Previsão de entrega: Julho de 2006
Localização: Rua Bragança, 123
Vl. Luzitânia - São Bernardo do Campo - SP
• 3 dormitórios (suíte)

Nova Santo André
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

Loteamento
Localização: Rodovia Estadual SP - 123
Km 17,5 - Tremembé - SP (Caminho para Campos
do Jordão a 15 minutos)
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