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Editorial

Trabalhar para quê?

Índice

Tenho um sítio a 2 Km do asfalto, no Interior de São Paulo, onde há uma vila com aproximadamente 70 casas, com famílias numerosas e muitas crianças pequenas. Às vezes
preciso de uma pessoa para capinar o pasto por 10 ou 15 dias e o valor da mão-de-obra
da região é R$ 20 por dia.
Embora haja muita mão-de-obra sobrando, vocês não imaginam a diﬁculdade para
Obras iniciadas
conseguir um trabalhador, porque eles alegam que precisam andar 2 Km para chegar
4
ao local de trabalho. É mais fácil conseguir um trabalhador na cidade, no meio urbano, onde também há muito desemprego. O maior comércio varejista da vila são os
bares. Há quatro e todos estão sempre movimentados.
Perguntei ao Lauro, responsável pelo meu sítio, como vivem essas pessoas, pois
não entendo como sobrevive boa parte dessas famílias, sem trabalhar. Vejam o
que ele me respondeu e reﬂitam sobre o que se passa no campo. O meu sítio ﬁca
Conquistas
no Interior de São Paulo, o Estado mais desenvolvido da Nação. Imaginem o que
6
acontece no restante do país.
“Essas pessoas vivem da ajuda do governo, mensalmente vão à Casa Lotérica
no centro da cidade receber o Bolsa - Família do governo federal e na ﬁla ao
lado às vezes fazem uma “fezinha” para tentar a sorte. Quanto mais ﬁlho melhor, mais recebem. Os ﬁlhos menores ﬁcam na creche na vila, recebem o
leite e a alimentação do governo municipal. Os ﬁlhos um pouco maiores ﬁcam
Capa
na escola estadual, com almoço grátis e recebem ajuda nos uniformes. Os ado8
lescentes fazem o curso médio na cidade e são transportados gratuitamente
por uma van da prefeitura.”
Toda essa assistência necessária, acredito, seria para que os pais pudessem
trabalhar e suprir outras necessidades. Vivem em casas doadas pelo poder público municipal que pertenciam a uma cooperativa que faliu e o governo assentou as famílias em deﬁnitivo no local. Algumas casas têm janelas, outras só
papelão, algumas estão em piso de terra, todas têm água encanada e luz elétrica.
Notícias
Muita criança. Mais do que a média nas cidades grandes.
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Sente-se na rua principal da vila, um clima modorrento de tranqüilidade, uma
pasmaceira geral, muito cachorro, alguns bêbados, algumas mulheres no portão
das casas conversando debaixo do sol, sem nada fazer, esperando chegar a hora da
criança chegar da escola, já alimentada. O valor da Bolsa - Família dá para comprar o
arroz e feijão e a pinga em alguns casos. Esses homens e mulheres, embora aleguem
procurar trabalho, não fazem o mínimo esforço para conseguir. Qualquer mínimo obsObras
táculo (distância, chuva etc.) é motivo forte para não trabalhar. A ajuda governamental
supre o básico, então por que esforçar-se? Parece que o povo já se acostumou a viver
12
com baixa renda.
Não era o que acontecia no passado, quando nossos pais precisavam trabalhar para sobreviver, e não havia tanta assistência governamental. Havia mais emprego e menos assistencialismo.
Passando constantemente pelo local, eu me faço sempre a pergunta: será que é isto que pretendemos para o nosso país e para o nosso povo do campo?
No campo estamos criando um povo sem estímulo e sem esMilton Bigucci
perança, pelo excesso de assistencialismo que não incentiva
o homem a ir atrás da sobrevivência ou em busca do progresPresidente da Associação dos Construso. Há muitos anos vejo essa cena.
tores, Imobiliárias e Administradoras
A assistência dos governos aumentou para suprir a falta de
do Grande ABC; Vice-Presidente do
emprego. Está havendo uma substituição da auto - estima do
homem para crescer, pela omissão e pela acomodação. Para
Secovi; Conselheiro Vitalício da Assoc.
que trabalhar se o governo me dá o básico para sobreviver
Comercial S.P.; Membro da Academia
rudimentarmente: casa, alimentação e escola?
de Letras da Grande São Paulo e auO povo está errado? Não. O que está errado e está destruintor dos livros “Caminhos para o
do o seu brio é o excesso de assistencialismo.
desenvolvimento”, “Somos todos
O foco é que está errado e precisando ser mudado para que
responsáveis – Crônicas de um
tenhamos um povo altivo, com auto - estima e que consiga se
Brasil carente” e “Construindo
impor perante o mundo e não ﬁcar eternamente adormecido
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uma Sociedade mais Justa”.
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Sucesso Absoluto

O Star Life Residence Club foi lançado há pouco mais de dois meses pela M.Bigucci
e os resultados das vendas são incríveis. A construtora apostou na idéia de unir conforto, muita qualidade de vida, segurança em nada menos que um clube particular
para você e sua família. As construtoras têm apostado nesta idéia de “condomínio
clube” em que se consegue reunir em um único local toda comodidade possível para
que sua família tenha segurança sem deixar de se divertir e ter uma ótima qualidade
de vida.
Segundo Marcos Gonzáles, gerente de vendas da M.Bigucci, o resultado não poderia ter sido melhor. “Na noite de festa do pré-lançamento, onde foram recepcionadas 200 pessoas pré-cadastradas para o evento, vendemos 43 apartamentos num
total de 90 unidades.”
A abordagem oferecida às 200 pessoas presentes ao evento também foi um diferencial. Elas foram recepcionadas com um delicioso coquetel, música popular brasileira além de um lindo show pirotécnico que marcou oﬁcialmente a abertura do
plantão de vendas. A festa ainda contava com um exclusivo atendimento especializado de 11 consultores de vendas, onde tranqüilamente os clientes puderam tirar
suas dúvidas, conhecer o belo empreendimento com toda tranqüilidade e comprar
seu apartamento.

Sala de Jantar

Perspectiva artística
da piscina

Hoje a construtora tem uma torre praticamente vendida e já antecipou as vendas
da 2ª fase do empreendimento – a torre Moon Life.
Com três edifícios: Sun Life, Moon Life e Sky Life de 15 andares com 6 apartamentos em cada um, Star Life Residence Club oferece a você opções de dois ou três dormitórios com uma ou duas vagas de garagem. Fica na Avenida João Firmino, 1.520
– Bairro Assunção em São Bernardo. Na privilegiada região você encontra ótimas
faculdades , hospitais, supermercados, parques para passeio e um vasto comércio.
O lazer é incomparável. 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´água e fonte e um paisagismo que encherá os olhos
de qualquer pessoa.
O Star Life Residence Club é um dos poucos empreendimentos com este padrão na
região do ABC. Venha conhecer mais este sucesso da M.Bigucci, que oferece a você
o que há de melhor em construção civil, os melhores valores e condições de pagamentos imbatíveis.
Antecipe-se e garanta já o seu apartamento! Maiores informações pelo telefone:
(11) 4356-2929 ou através do site: www.mbigucci.com.br
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Festa de Lançamento

Dormitório infantil

Obras iniciadas

Condomínio Spazio dell´Arte
tem suas obras iniciadas

Sala de
Jantar

Parque Celso
Daniel

Dormitório
infantil

Perspectiva
artística da
piscina

Este é o espaço onde você pode
conhecer as pessoas que morarão
ao seu lado...

Nomes: Renê Ferreira Pinto Jr.
/ Erika Ricci

Proﬁssão: Gerente de Operações /
Jornalista

Seu apartamento:
Unidade 56 do Edifício Trindad
M. Bigucci

Esporte: Futebol / Hidroginástica

Idade: 34 e 26 anos
Estado Civil: Casados
Formação: 2º grau /
superior completo

Hobby:
• Cinema
• Teatro
• Reunião com os amigos

M.Bigucci realizando o
sonho da casa própria!
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Perspectiva artística da fachada

A mais bela obra de arte localizada entre os bairros Santa Maria (São Caetano) e Campestre
(Santo André), começa a ser traçada. Foram iniciadas as obras do Condomínio Spazio dell´Arte,
mais um empreendimento com a marca e garantia M.Bigucci de qualidade, requinte e soﬁsticação. Uma verdadeira obra de arte para você e sua família localizada na Rua Marina, 1.200 em
Santo André.
O condomínio, composto de três magníﬁcas torres com 18 andares cada uma, reserva na sua
concepção um estilo neoclássico e funcional e terá nada menos que 324 apartamentos.
Serão 6.100 m² de muito lazer e bem-estar com 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.
A previsão para o término da obra é agosto de 2009. Você que ainda não conhece este belo projeto faça uma visita ao apartamento decorado e consulte preços e condições de pagamento.
Informações também podem ser conseguidas pelo telefone: (11) 4473-1828 ou então através do
site: www.mbigucci.com.br.

Interatividade

A Zona Leste está ficando ainda mais bonita
Nasce um novo conceito em moradia
Conheça o mais novo canal de relacionamento entre você e seu sonho. Acessando
www.mbigucci.com.br/aguiadehaia você se cadastra para receber informações e visualiza um dos mais belos projetos que a Zona Leste irá conhecer. Você terá acesso com
exclusividade a todas as informações sobre o empreendimento, imagens e os diferenciais que só a M.Bigucci oferece. Conheça um verdadeiro Spa Urbano que compreende
um grande lazer e comodidade para sua família!

Cadastre-se

www.mbigucci.com.br/aguiadehaia
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Conquistas

Prêmio SECOVI Condomínios
destaca ações sociais,
administradoras e fornecedores
Centro Empresarial ganha em
categoria “vizinho cidadão”

O Centro Empresarial Roberto Scarpeli Amedeo Bigucci, sede da construtora
M.Bigucci, recebeu o prêmio Secovi Condomínios 2006 com o case/projeto “Lar
Escola Pequeno Leão”, orfanato fundado em 1973 pelo Dr. Milton Bigucci.
O Lar Escola pequeno Leão é uma entidade assistêncial que hoje abriga cerca de
70 crianças que foram separadas de suas famílias por inúmeros motivos. A sede ﬁca
na cidade de São Bernardo do Campo, SP.
As atividades desenvolvidas pela M.Bigucci são direcionadas a proporcionar melhorias nas instalações do Lar Escola Pequeno Leão para que os usuários da instituição (crianças/adolescentes) possam ter uma vida mais digna, fazendo com que se
sintam o mais próximo possível de um ambiente familiar. Busca ainda a melhoria na
saúde, educação, proﬁssionalização, dentre outros.
O case “Lar Escola Pequeno Leão” foi laureado com o Prêmio Secovi 2006, na categoria Vizinho Cidadão cujo objetivo é fortalecer e estimular o desenvolvimento
de ações sociais, disseminar a cultura de responsabilidade social e promover intercâmbio de informações com as organizações dedicadas ao tema.
A entrega de premiação ocorreu dia 23 de novembro de 2006 durante a II Feira
Secovi Condomínios no Centro de Exposições Imigrantes em São Paulo. Além do
troféu dado ao Condomínio Centro Empresarial, o Lar Escola Pequeno Leão recebeu
um cheque no valor de R$ 5.000. Milton Bigucci Júnior, atual diretor de patrimônio
do Lar Escola esteve presente na festa de premiação e ﬁcou muito satisfeito com o
resultado: “É muito gratiﬁcante saber que nosso trabalho é reconhecido por órgãos
competentes que valorizam o trabalho social e humano que as empresas realizam
hoje no mercado. Este trabalho é uma continuidade de um sonho plantado há mais
de 20 anos pelo meu pai, que certamente irá perdurar ainda por muito tempo”,
diz.
“Gostaríamos de expressar nossos mais profundos agradecimentos a todas as pessoas envolvidas neste projeto. Esperamos que seus exemplos inspirem sempre as
novas iniciativas, interferindo positivamente em todos os ambientes sociais, já que
bons exemplos sempre inspiram novas iniciativas. Gostaríamos de deixar registrado
o nosso MUITO OBRIGADO, desejando que Deus continue sempre iluminando seus
projetos de vida, seus Lares e suas famílias” agradece Valéria Giolo Prado, assistente social do Lar Escola, que recebeu a premiação de Maria Helena Maud, presidente
do Projeto Ampliar e da Comissão Julgadora do Prêmio Secovi Condomínios.

Equipe de
Futebol Máster
da M.Bigucci fica
em 3º lugar
da Copa SBC de
Futsal

A Copa São Bernardo, organizada pela Liga São Bernardo de
Futsal com apoio da Secretaria
de Esporte do Município foi realizada no ﬁnal de 2006, reuniu
132 equipes e quase 2 mil jogadores. Foram inscritas mais de
100 equipes dividas nas categorias adulto, máster e feminino.
A equipe de Futsal máster da
empresa formada por diretores
e colaboradores, conquistou o
3º lugar da competição.
A família M.Bigucci parabeniza
a todos os atletas e a toda diretoria da associação atlética da
M.Bigucci que em poucos anos
de história, já colhe exelentes
resultados.

Membros da equipe:

(da esquerda para a direita)

Em pé:
Torquato, Português, Robson,
Sérgio, Rubens.
Agachados:
Eliseu, Bruno, Carlos e Barba.

Milton Bigucci Jr., Dr. Milton Bigucci, Maria
Helena Mauad e Roberta Bigucci.

Ademir Silvestre (Sec. de Hab. de SBC), Dr. Milton
Bigucci, Milton Bigucci Jr. e Valéria Giolo Prado.
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Lançamentos

Breves Lançamentos e Novos Terrenos
Novidades, novidades e muitas novidades!
Apartamentos residenciais
A equipe de arquitetos da M.Bigucci está preparando para você neste ano de 2007, projetos com muita
versatilidade, comodidade e modernidade, que irão surpreender você! Apartamentos para todos os gostos e com as melhores opções de pagamento do mercado imobiliário. Tudo isso com a qualidade que só
uma empresa com o porte da M.Bigucci pode garantir a você!
O próximo lançamento que a M.Bigucci trará a você ﬁca localizado na Rua Arujá próximo da esquina
com a Av. Itamaraty, no bairro Parque Jaçatuba em Santo André. Serão apartamentos de dois e três dormitórios com uma ou duas vagas de garagem e um amplo lazer.

Lojas Comerciais
A Construtora lançará também na Av. Itamaraty (altura do nº 1000) no bairro Jaçatuba – Santo André,
amplas lojas comerciais para bancos, comércio e prestação de serviços. Esplendidamente bem localizados. Antecipe-se ao lançamento e cadastre-se para receber detalhes sobre estes empreendimentos
através do telefone: (11) 4367-8600 com Felipe Albuquerque ou Lucas.

Novos Terrenos – Futuros Empreendimentos
A M.Bigucci adquiriu novos terrenos que, com certeza, serão os seus futuros lares. Muito bem localizados entrarão em fase de estudos, projetos, aprovação e vendas. Aguarde.
Localização:

Áreas de:

Av. do Estado, ao lado do nº 8.000 - Santo André

117.181,64 m²

Rua Fagundes de Oliveira - Piraporinha - Diadema

38.000,00m²

Rua Tanque Velho - Jaçanã - São Paulo

6.052,35m²

Av. Winston Churchill - Rudge Ramos - S.B.Campo

5.000m²

Rua Leila Gonçalves - Vila Gonçalves - S.B.Campo

3.230,13m²

A M.BIGUCCI ORGULHOSAMENTE APRESENTA...
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... UM VERDADEIRO SPETTACOLO.

Em um dos melhores bairros de São
Bernardo do Campo, a M.Bigucci apresenta
o seu Grande “SPETTACOLO”
A M.Bigucci tem a honra de apresentar a São Bernardo do Campo um espetáculo de empreendimento. Literalmente “Spettacolo”. Este é o nome do próximo lançamento M.Bigucci
que ﬁcará localizado à Rua Mário Fongaro, 677, na Vila Marlene.
Próximo ao Parque Anchieta, à Avenida Kennedy e seu belo Parque Municipal, esta região
trás uma história repleta de curiosidades desde a sua formação. Ela surgiu em meados da
década de 40, na mesma época em que Cabral Tavares lançava o loteamento da vila São
João. Um sírio, Gabriel Marão, que morava na região de Taquaritinga, dava início à vila
Miziara, no mesmo período. Com o agravamento da crise de 30, o loteamento quase sofreu
um colapso. Gabriel assim, se viu obrigado a vender a gleba restante aos proprietários da
Cerâmica Ypiranga, da Vila Paulicéia.O novo loteador, José Fongaro, inaugurou então a Vila
Marlene, que teve seu projeto aprovado pela Prefeitura de São Bernardo em 02 de março de
1951.
Atualmente o bairro é uma ótima opção de moradia e conta, em suas proximidades, com
toda a infra-estrutura de um centro completo com faculdades, restaurantes, hipermercados, comércio, shoppings, academias, clínicas médicas, parques, ginásio poliesportivo e
fácil acesso às principais ruas e avenidas da região, proporcionando aos seus moradores,
comodidade e localização privilegiada com muitas opções de lazer e diversão.
O condomínio será compreendido por uma torre com uma fachada moderna e arrojada
com 14 andares e apartamentos de quatro dormitórios (sendo duas suítes), área privativa
de 130 m² com duas ou três vagas de garagem e cobertura duplex com apartamentos de 256
m² com três ou quatro vagas de garagem.
Diferenciais: Todos os apartamentos terão a suíte máster equipada com hidromassagem. A varanda de sua sala transforma-se em um verdadeiro camarote com 7,2 m de
comprimento (muito mais espaço) equipado com espaço grill e pia. A M.Bigucci oferece

Perspectiva artística do Living

Perspectiva artística da Pisc

Perspectiva artística do Living Ampliado

Perspectiva artística da Fach

Perspectiva artística da Área de Fitness
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Capa

Perspectiva artística do salão de Festas

Perspectiva artística da Churrasqueira

cina

Perspectiva artística da
sala de jogos

Perspectiva artística do Terraço

Shopping Metrópole

Parque Municipal

Ginásio de São Bernardo

ainda a você opções de plantas com living ampliado. Os apartamentos de
cobertura oferecerão além de uma bela varanda com churrasqueira um magníﬁco spa. Os compradores terão como opcionais também adegas privativas
no subsolo.
O lazer não deixará nada a desejar. O condomínio contará com salão de festas, ﬁtness center, salão de jogos equipado, playground, churrasqueira com
forno de pizza, solarium, piscina adulto com raia e cascata, piscina infantil com
prainha molhada, vestiários e quadra recreativa (street ball).
As condições de pagamento neste pré-lançamento são imbatíveis. Não perca
a chance e use seu FGTS. Também temos planos em até 100 meses direto com a
construtora. Consulte-nos.
Acesse e saiba em primeira mão tudo sobre este empreendimento
www.mbigucci.com.br/spettacolo ou pelo telefone (11) 4367-8600. Cadastre-se!!!

hada
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Notícias

Santo André e São Paulo ganham
dois novos “M.Bigucci”
Duas novas obras da M.Bigucci estão prontas para morar. Trata-se do Edifício Centauro do Condomínio Nova Santo André, na Vila Palmares em Santo André, e do Edifício Elegance Morumbi,
no Morumbi em São Paulo.

Elegance Morumbi

Em um terreno de 2.062 m², o Elegance Morumbi está em um dos bairros mais
nobres de São Paulo. Localizado à Rua Abdo Ambuba, 75 quase esquina com a avenida Giovani Gronchi ﬁca próximo ao Shopping Jardim Sul, escolas, academias, supermercados e hospitais de excelente padrão e a 1 km do Parque Burlemarx.
O edifício trata-se de um projeto neoclássico e é um verdadeiro convite ao bem
estar. Com área privativa de 95 m², três dormitórios, duas ou três vagas de garagem,
depósito e churrasqueira privativa na varanda, a segurança 24 horas proporcionará
a tranqüilidade que todos procuram. Como lazer o condomínio oferece salão de
festas, quadra de squash, churrasqueira, salão para jogos, quadra esportiva, playground, sala de ginástica equipada, piscina adulto e infantil e carwash.
Se você procura conforto, segurança e lazer, o Elegance Morumbi oferece todos
esses benefício a você. Aproveite nossas condições de pagamentos e garanta um
futuro de qualidade!

Apartamento decorado

Paisagismo

Apartamento decorado

Centauro

Quadra esportiva

Em uma área de terreno de 4.656 m², o Condomínio Nova Santo André I é composto
de 3 torres com fachada em estilo neoclássico, que oferece apartamentos de dois e
três dormitórios com área útil que varia de 47 a 57 m². A 1ª torre – Pégasus – foi entregue em dezembro de 2005 e agora a 2ª torre (Ed. Centauro) está pronta para morar.
O Condomínio ﬁca localizado a 800 m do largo de Rudge Ramos que oferece um
completo comércio, à Rua Pederneiras, 235 na Vila Palmares em Santo André. Como
diferencial o condomínio além da belíssima fachada, oferece como lazer, playground,
churrasqueira, mini quadra gramada, piscina infantil, sala de ginástica e salão de jogos.
Devido ao grande sucesso de vendas restam apenas algumas unidades de 03 dormitórios (Ed. Órion). Corra para garantir a sua! Agende uma visita e conheça o decorado.
Consulte também nossas formas de pagamentos pelo telefone: (11) 4473-1201.

Apartamento decorado

Apartamento decorado
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Apartamento decorado

Entrega

Faculdade Anchieta ganha novas instalações
A M.Bigucci entregou no mês de janeiro as novas instalações da Faculdade Anchieta localizada à rua Atlântica, 729, no
bairro Jardim do Mar em São Bernardo.
As obras do edifício tiveram início há 10 meses e o cronograma foi cumprido dentro do tempo previsto. O novo prédio
tem oito pavimentos totalizando 4.454,17 m² e capacidade para abrigar já neste ano letivo de 2007 cerca de 1.200
alunos. Além disso ganhou novas instalações para um auditório e uma biblioteca.
A Faculdade acreditou na qualidade e competência da construtora para realizar este empreendimento e estão felizes
com o resultado. “ Para uma obra desse porte, entendemos que o atendimento da equipe da M.Bigucci foi bastante adequado. Os resultados estão evidenciados no produto ﬁnal que é o novo Prédio do Colégio e Faculdade Anchieta”, aﬁrma
a Professora Márcia Silveira, Diretora Geral do Colégio.
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. A visão
empreendedora, aliada ao atendimento personalizado, permite ao cliente decidir qual a relação custo benefício mais eﬁcaz que desejam, tudo garantido
pelo sistema de qualidade que a empresa possui.

Você que é construtor, investidor, ou está
procurando alguém especializado em construção
civil, não perca mais tempo!

Consulte nossos preços!!!
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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

Spettacolo
Localização: Rua Mário Fongaro, 677 -Vila Marlene
- São Bernardo - SP
• 3 e 4 domitórios (suíte)

PRÉ-LANÇAMENTO
Águia de Haia
Localização: Av. Águia de Haia, 3849 - Itaquera
- São Paulo - SP
• 2 domitórios

PRÉ-LANÇAMENTO
Star Life
Localização: Av. João Firmino, 1520
Bairro Assunção- São Bernardo - SP
• 2 ou 3 dormitórios (suíte)

LANÇAMENTO
Edifício Phoenix
Previsão de entrega: 18 meses após a assinatura do contrato com a CEF
Localização: Rua Quatá, 641 - Vila Palmares
Santo André - SP
• 2 domitórios

LANÇAMENTO
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Fachada

Entrega

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

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)

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)
• Loft Duplex

Elegance Ipiranga
Previsão de entrega: Julho de 2008
Localização: Rua Santa Cruz, 1.700
Ipiranga - SP
• 2 dormitórios
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Em construção
Nova Santo André
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Edifício Centauro

Pr

Localização: Av. Palmares, 830 - Vila Palmares Santo André - SP
• 2 e 3 dormitórios

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

Elegance Morumbi
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Localização: Rua Abdo Ambuba, 75 - Morumbi - SP
• 3 dormitórios (suíte)

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

Villa Borghese
Edifício Nova Calábria
Previsão de entrega: Julho 2008
Localização: Av. Maria Servidei Demarchi, 2.405
Demarchi - São Bernardo do Campo - SP
• 2 dormitórios
Ed. Nova Calábria
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Legenda
Fundações

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Duque de Aragão

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

Faculdade Anchieta
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Localização: Rua Atlântica, 729 - Jardim do Mar
- São Bernardo - SP

Mansão Guarujá III

Mansão
Guarujá III

Localização: Jardim Acapulco - Guarujá - 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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Fachada

Entrega

