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04
Editorial

“O futuro está em nossas mãos”

N

o dia 28 de junho de 2014, depois de muitos anos, estive presente na
formatura de 103 jovens do CAAP ASA Ipiranga – Assistência Social ao
Adolescente, anteriormente nominado de Centro de Apoio ao Aprendizado do Ipiranga, localizado na Rua Professor Vilalva Junior, 339 – Moinho
Velho, Ipiranga-SP.
São jovens, meninos e meninas, que buscam através da educação, estudo
e trabalho vencer na vida e ajudar seus pais. Fiquei emocionado com a formatura, quando estiveram presentes também seus pais, irmãos, avós e amigos.
Estes jovens participaram do Programa “Primeiros Passos”, um curso suplementar de escolaridade, com a duração de seis meses, onde são preparados
para trabalhar na área administrativa de pequenas, médias e grandes empresas.
No CAAP ASA eles têm aulas de Secretariado, Informática, Português, Matemática, Práticas Motivacionais, Educação Ambiental, Artes, Esporte, Lazer, Saúde
e Sexualidade. Tudo isso gratuitamente. Para participar eles passam por uma
triagem: necessariamente precisam estar estudando, condição sine qua non.
Por que fiquei emocionado? Porque fundei esta obra, ainda como CAMPI (Círculo de Amigos do Menor
Patrulheiro), junto com alguns amigos da Associação Comercial de São Paulo - Distrital Ipiranga e do Rotary Club do Ipiranga-SP em 28 de outubro de 1980. Além de um dos fundadores, também fui, com grande
orgulho, seu primeiro presidente. Trata-se de um trabalho social que foi ampliado pelas diretorias futuras e
por onde já passaram mais de 5 mil jovens, dando-lhes um caminho do bem para a vida.
Realmente fiquei muito emocionado quando vi estes jovens e seus familiares cantando o hino nacional,
recebendo seus certificados e agora sendo encaminhados para o trabalho, através de estágios remunerados
em empresas da região do Ipiranga.
Agradeço a oportunidade que Deus me deu naquela época de poder fundar esta obra e vê-la hoje com
milhares de frutos. São inúmeros empresários trabalhando gratuitamente, sem qualquer custo, qualquer que
seja, dando um caminho para a juventude. Cada um de nós pode plantar uma semente do bem. Acredito
muito no desenvolvimento de um povo e de uma nação através da escolaridade, da educação e do trabalho.
Não basta apenas dar, precisamos fazer com que essa juventude participe, só assim criaremos um país
mais forte, com maior produtividade e qualidade de vida.

Jovens formandos do CAAP ASA Ipiranga ao lado de diretores e fundadores

*MILTON BIGUCCI é presidente da construtora MBigucci e da Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do
Grande ABC, membro do Conselho Consultivo Nato do Secovi-SP e seu diretor para a Região do ABC, membro do Conselho
Industrial do CIESP, conselheiro vitalício da Associação Comercial de São Paulo, conselheiro nato do Clube Atlético Ypiranga
(CAY). Autor dos livros “Caminhos para o Desenvolvimento”, “Somos Todos Responsáveis – Crônicas de um Brasil Carente”,
“Construindo uma Sociedade mais Justa”, “Em Busca da Justiça Social”, “50 anos na Construção” e “7 Décadas de Futebol”,
e membro da Academia de Letras da Grande São Paulo, cadeira nº 5, cujo patrono é Lima Barreto.
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Foto: Calão Jorge/Secovi
Crédito: Calão Jorge/Secovi
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Acontece

Olho no Olho com Michel Temer
Os desafios políticos e econômicos do País foram
a pauta do encontro “Olho no Olho”, promovido pelo
Secovi-SP, com o vice-presidente da República, Michel Temer. O presidente da MBigucci, Milton Bigucci, que também é diretor regional do Secovi, aproveitou o momento para um rápido bate-papo com Temer
sobre questões da Região do ABC.
O encontro, que ocorreu dia 5/6/2014, integra o Núcleo de Altos Temas (NAT) do Secovi.

Michel Temer e Bigucci comentam sobre o mercado imobiliário do ABC

Foto: divulgação

Imóveis e futebol

Ao lado do prefeito Fernando Haddad o secretário José Floriano
parabenizou Bigucci pelo lançamento do livro “7 Décadas de Futebol

Fãs incondicionais dos dois temas, Milton Bigucci e
o secretário de Habitação da cidade de São Paulo,
José Floriano de Azevedo M. Neto, aproveitaram o
evento do prêmio Master Imobiliário para conversar sobre os assuntos. Promovido pelo Secovi-SP,
em parceria com a FIABCI, o Master Imobiliário
ocorreu dia 1/9/2014, na Sala São Paulo, diante de
um público de 1.200 convidados, entre autoridades
federais, estaduais e municipais, empresários e lideranças do setor.

Encontro de líderes

Foto: divulgação

Foto: divulgação

O diretor financeiro da MBigucci, Marcos Bigucci, participou do Real Estate Networking Forum – Encontro Nacional com os líderes mais influentes do mercado imobiliário do Brasil - promovido pelo Informa
Group nos dias 6 e 7 de agosto/2014, no auditório do Secovi-SP. As oportunidades e os desafios do mercado frente à economia Brasileira atual foram os principais assuntos do encontro.

Marcos Bigucci participou do evento que reuniu executivos das principais construtoras e incorporadoras de todo o Brasil

6
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Ética em primeiro lugar

Crédito: Divulgação Creci-SP

Milton Bigucci, que também é corretor de imóveis há mais de 15 anos (Creci 33185-F), foi homenageado pelo Creci-SP
(Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo) com o certificado AD Perpetuam Rei Memoriam.
A cerimônia ocorreu dia 26/8/2014, no Ginásio do Ibirapuera, e foi prestigiada por cerca de 4 mil pessoas. A homenagem é um reconhecimento aos profissionais que atuam há mais de 15 anos sem infrações no prontuário.

Romeu Chap Chap, o presidente do Creci-SP Augusto Viana, Milton Bigucci,
o ex-governador Cláudio Lembo e o ex-senador Alfredo Cotait Neto

Crédito: Oscar Jupiraci/CMSBC

São Bernardo: 461 anos

O gerente da MBigucci, Marcos Alberto de Oliveira,
representou a construtora na Sessão Solene aos 461 anos de
São Bernardo do Campo, realizada dia 19/8/2014, na Câmara
Municipal. Na ocasião, a MBigucci foi homenageada com o
diploma “Ajudando a Construir a História de São Bernardo”,
por sua contribuição ao desenvolvimento da cidade.
O evento contou com as presenças do prefeito Luiz Marinho,
do vice-prefeito, Frank Aguiar, além de secretários municipais
e 400 convidados.
Prefeito Luiz Marinho e o gerente da MBigucci,
Marcos Alberto de Oliveira, em homenagem à construtora

Milton Bigucci falou sobre o desafio do mercado
crescer mesmo em condições adversas

Crédito: Calão Jorge/Secovi

ABC em pauta

Como presidente da Associação
dos Construtores, Imobiliárias e
Administradoras do Grande ABC
(Diretoria Regional do Secovi-SP),
Milton Bigucci, destacou
os avanços e desafios do setor na
Região durante sua apresentação
na 11ª Convenção Secovi.
O evento foi realizado entre
os dias 27 e 30 de agosto.
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MBigucci na Mídia

As matérias também estão disponíveis no site: www.mbigucci.com.br/imprensa
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“CARIMBA, CARIMBA

que o GOL foi... LEGAL!”

O

scar Roberto Godoi, ex-árbitro e atual comentarista esportivo da TV Gazeta, é do tipo que não leva
desaforo para casa. Considerado um dos melhores árbitros da sua época (apitou profissionalmente
até 2001), ganhou o apelido de “Unha de Cavalo”, por seu rigor e honestidade. Polêmico
nos campos e na TV, antes do apito e do microfone, Godoi batia bola como zagueiro em times amadores
de São José do Rio Preto, sua cidade natal. Educador físico e jornalista diplomado, Godoi também teve
passagens pela Rádio Transamérica, TV Bandeirantes e TV Record, onde além de comentarista, apresentava
o extinto programa policial “Cidade Alerta”.
Apesar de se intitular como ‘sangue quente’, ‘ignorantão’ foi a sua simpatia que prevaleceu durante a visita
surpresa que fez à sede da construtora MBigucci, em São Bernardo do Campo, no mês de agosto de 2014 para retirar
alguns livros. Godoi foi um dos profissionais que participaram do livro “7 Décadas de Futebol”, escrito por Milton
Bigucci, presidente da MBigucci. Além de muitas fotos com os colaboradores, Godoi também concedeu uma rápida
entrevista à nossa MBigucci News, respondendo às questões dos colaboradores. Confira:

MBNews: Que time você torce?
Godoi: América Futebol Clube, de São José do Rio
Preto, minha cidade natal.
MBNews: Qual o melhor árbitro da atualidade?
Godoi: O Sandro Meira Ricci Filho, único árbitro
brasileiro a apitar a Copa, aliás ele teve ótima atuação.
10

MBIGUCCI NEWS – Construindo o melhor conteúdo

MBNews: Você já errou em campo?
Godoi: Já. Tive uma falha inesquecível, em 1993, em
um jogo do São Paulo X Corinthians, onde acabei
anulando um gol legítimo do Corinthians, tirando
a vitória do time. Acabou 0X0, mas se tivesse
o recurso eletrônico, isso não teria acontecido.

Foto: Divulgação

Entrevista
Godoi e o diretor Milton Bigucci Junior, que quase foi expulso pelo árbitro durante um amistoso, na Vila Belmiro.

MBNews: Como surgiu o slogan “Carimba, que o
gol foi legal”?
Godoi: Na época que eu era comentarista da Record
(2001 a 2008), o bispo que comandava a tv (Honorílton
Gonçalves) pediu ao diretor do programa (Eduardo
Zebini) que eu criasse algo que ficasse marcado, um
slogan, uma frase... E como eu viajo muito sozinho,
fui e voltei de São José do Rio Preto pensando nisto
e lembrei que o Mário Vianna (um dos primeiros
comentaristas de arbitragem do Brasil, já falecido)
falava: ‘Gol leegaaal!’ E para ficar pessoal coloquei o
“carimba” na frente,
que tirei de uma
camiseta que eu
tinha com minha
foto e um carimbo de
aprovação. Juntei as
duas coisas e acabou
pegando: “Carimba,
carimba que o gol foi
legal!!!” Quando saí
da Record, acabei
levando o slogan
comigo. A TV nunca
vetou que eu usasse.
MBNews: E os 7 X 1 da Alemanha em cima do Brasil,
na Copa, qual sua opinião?
Godoi: A Alemanha não poderia ter ganho do Brasil de
7 (gols). Se a Seleção Brasileira tivesse tido em campo
o comportamento que deveria ter apresentado, poderia
até perder, mas não de 7. Foi uma grande vergonha,
humilhação, perdeu sem reagir. É algo que talvez nunca
mais aconteça. Perder por esse placar, tendo o apoio
do estádio inteiro, jogando em casa uma semifinal de
copa...Eu sempre acreditei no Brasil, mas... A melhor
final que poderíamos ter tido seria: Brasil X Uruguai, só

Foto: Divulgação

MBNews: Como você avalia o uso dos recursos
eletrônicos em campo?
Godoi: Eu acho bom. Se tivesse essa tecnologia na
minha época, ajudaria bastante. Mas penso também
que o futebol ainda precisa ser modernizado em
muitos aspectos. Estamos em uma época em que
os expectadores assistem ao jogo no campo com
equipamento eletrônico na mão (celular, tv, ipad),
ou seja, ele já vive uma outra emoção e a evolução
tecnológica deve abranger esse lado interativo também.
Vai ser lento, mas há necessidade desta incrementação.

Godoi esbanjou simpatia com os colaboradores da MBigucci

assim poderíamos devolver o que aconteceu na Copa de
1950 (quando o Uruguai derrotou o Brasil na final por
2X1). Agora por desejo e gosto pessoal, eu torcia mesmo
por Brasil X Argentina na final. Mas acabou no que deu!
MBNews: E o episódio em que você foi baleado com 4
tiros e quase morreu em um assalto em São Paulo, em
2011. O que ficou disso tudo?
Godoi: Além da bala que ainda tenho alojada
no corpo, ficou a lição de que nada do que eu era
naquele momento poderia me salvar, me confortar ou
acalmar as pessoas amadas. É o sentimento que temos
e às vezes fica adormecido, a gente não fala, não liga
para as pessoas, por um motivo ou outro. Essas coisas
despertaram em mim com aquele episódio. Hoje eu
digo: realize seus desejos, suas vontades, sem fazer
loucura é claro. Não brigue por coisas insignificantes,
principalmente no trânsito. Foi uma lição de vida que
eu tive. Soube de tanta gente que orou e torceu por
mim... A Televisão e o futebol nos dá popularidade, mas
prestígio é outra coisa, a gente conquista, e esse incidente
mostrou que meu lado bom é melhor que o ruim.
MBNews: Você já teve vontade de expulsar um
jogador por “birra”?
Godoi: Já tive e expulsei, mas porque o jogador me
deu motivo; mas também já tive e não expulsei,
porque minha vontade não poderia se sobrepor às
regras. Como árbitro, meu primeiro mandamento
é: “Não sou mordomo de jogador”. Não tenho de
me adaptar à personalidade de cada um, eles é
quem devem se adaptar ao meu perfil. Reconheço
que sou sangue quente mesmo. Lembro que quase
expulsei o Junior (Milton Bigucci Junior – diretor da
MBigucci) em um jogo show amistoso, que apitei na
Vila Belmiro. Mas ele também deu motivo, estava
reclamando demais do árbitro (risos).
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Esporte

Décadas
l
de Futebo

“7 Décadas de Futebol”:

Um vício benéfico
Cerca de 400 pessoas prestigiaram o lançamento do livro,
de autoria do empresário Milton Bigucci

O

Museu do Futebol, no Estádio do Pa- seu presidente, Gilberto Toma; associados do SAJA
caembu em São Paulo, lotou durante a (Sociedade Amigos do Jardim Acapulco); além de venoite de 25 de junho de 2014, para o readores e secretários municipais.
lançamento do livro “7 Décadas de Fu“Este livro é para quem gosta de futebol e gosta de
tebol”, escrito por Milton Bigucci. Aos ajudar. Busquei trazer um pouco da minha história e
72 anos de idade, são-paulino fanático, Bigucci é em- curiosidades do futebol. Ao fazer a bola rolar no campresário do setor da construção civil (há 53 anos) e um po da literatura, tive como meta incentivar o jovem
apaixonado por futebol e pelas
e o idoso mostrando-lhes que
causas sociais.
“Este livro é para quem tudo é possível. Basta querer.
Entre os convidados que
Mesmo que não seja um cragosta de futebol
aguardavam na fila para pegar
que, terá aprendido a conviver
um autógrafo do autor estavam
com amigos e adversários. As
e gosta de ajudar”
autoridades, ex-jogadores prohistórias do livro incentivam
fissionais, atletas, familiares,
sentimentos de cidadania, resamigos, imprensa e crianças. Prestigiaram o even- peito e humildade, bem como a inclusão social. Como
to: o ex-governador Fleury; o presidente da OAB-SP, eu sempre digo: o futebol é a solução social contra a
Marcos da Costa; da OAB-SBC, Ricardo Davanzo; da violência”, ressalta Milton Bigucci.
OAB-Santo André, Fábio Picarelli; Fernando Moya, da
O prefácio do livro é do ministro do Esporte, Aldo
presidência do SEBRAE-SP; Dudu (ex-jogador do Pal- Rebelo, que comenta: “Este livro pode ter muitos nomeiras), Aluísio Guerreiro e Gilberto Costa (ex-Santos); mes e interpretações, mas é sobretudo uma declaramuitos membros do Clube Atlético Ypiranga (CAY) e ção de amor ao futebol como poucos podem fazer.”
12
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Com bom-humor, muitas fotos e depoimentos de jogadores, profissionais e atletas, “7 Décadas de Futebol” tem
uma linguagem simples, de “boleiro”, que torna a leitura
agradável e divertida. As histórias das Copas, o vocabulário despojado, o futebol como solução social contra a
violência e o esporte na terceira idade são alguns dos
assuntos abordados.
Entre os atletas e profissionais famosos que relatam no
livro suas experiências de vida, incentivando a juventude
para o caminho do esporte e do bem, estão: Careca, Cléber, Clodoaldo, Denilson, Dudu, Edmilson, Flávio Prado,
Luizão, Neto, Orlando Duarte, Oscar, Oscar (mão santa),
Oscar R. Godoi, Palhinha, Paulo Sérgio, Raí e Zagallo.

Familiares presentes na noite de autógrafos

“Adoro viver, sou otimista e sou família sempre. Trabalho muito e detesto
injustiças. No futebol encontrei, ao longo da minha vida, um vício benéfico,
uma válvula de escape, saúde e alegria.
Este é o meu sexto livro e foi o mais gostoso de escrever. Enfim, ‘7 Décadas de
Futebol’ é um livro otimista, social, divertido e para quem nunca perde a vontade de vencer”, revela Bigucci.
Fila de autógrafos: Romeu Chap Chap, Barba, Iliomar Darronqui e João Serra

Abdo Hadade e o governador Fleury
prestigiam o lançamento

Delegado seccional Rafael Rabinovici
cumprimenta o amigo

Dudu, ex-Palmeiras, e esposa, saúdam o autor

Jornalista Joaquim Alessi
em entrevista sobre o livro

Everaldo Coelho, superintendente
da Caixa, com o livro autografado

Cunhada Roseli, sogra Isabel, a esposa Sueli Pioli e
os amigos Selma e Cimino

MBIGUCCI NEWS
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“7 Décadas de Futebol”
Editora: Loyola
316 páginas

Preço: R$ 30,00 – renda beneficente
À venda nas Livrarias:
Loyola www.livrarialoyola.com.br
Saraiva www.livrariasaraiva.com.br
Cultura www.livrariacultura.com.br
Folha www.livraria.folha.com.br

Milton Bigucci doou 100% da renda da venda do livro
para entidades assistenciais

Neto Diego também
ganha livro autógrafado

Presidente da OAB-SP, dr. Marcos da Costa,
prestigia o lançamento

Milton Bigucci recebe o cumprimento
de sua irmã, Célia

14
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Irmãos Abdallah e Carmine Sposato,
amigos do Clube Atlético Ypiranga

Fábio Picarelli e Ricardo Davanzo,
presidentes das OAB’s Sto. André e SBC

Gilberto Toma, presidente do CAY (à esquerda),
o advogado Edson L. Ramos (ao centro) e amigos do CAY

Renda Beneficente
Tradicionalmente como fez em seus outros cinco livros publicados,
a renda bruta obtida com a venda do “7 Décadas de Futebol”
também foi destinada para entidades beneficentes.
Conheça as instituições:
Lar Escola Pequeno Leão
Rua Francisco Visentainer, 610 – Bairro Assunção – São Bernardo do Campo
Tel.: (11) 4356-5285 / site: www.larpequenoleao.org.br
Com 33 anos de existência, atende em regime de acolhimento crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social que foram privados do convívio
familiar e encaminhados pela Vara da Infância e Juventude ou Conselhos Tutelares da cidade. Atende cerca de 50 crianças na faixa-etária de 2 a 17 anos, podendo permanecer na entidade até 18 anos. No Lar, as crianças moram em pequenas
casas com uma mãe social e participam de toda a rotina escolar, além de cursos
e atividades fora da instituição, como inglês, prática esportiva e outros.

Sílvia Casini, vice-presidente
do Lar Escola Pequeno Leão

Cenha – Centro Social Nossa Senhora da Penha
Rua Francisco Bueno, 384 – Tatuapé - São Paulo
Tel.: (11) 2942 – 0900 / site: cenhasp.wix.com/cenha
Com 49 anos de existência, atende pessoas com deficiência (intelectual e motora) no programa de apoio pedagógico e oficinas pré-profissionalizantes. Atualmente beneficia cerca de 300 crianças. Também realiza mais de 2 mil atendimentos mensais em um trabalho com clínicas de reabilitação em psicopedagogia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia que atende desde estimulação
precoce até a idade adulta. Também possui equoterapia e hidroterapia, abrangendo uma variedade de patologias.

Jorge Yamaniski, presidente do CENHA

Ampliar
(Sede adm.) Rua Dr.Bacelar, 1043 – Vl. Mariana – São Paulo
Tel.: (11) 5591-1282 / site: www.ampliar.org.br
Com 24 anos de existência e apoio logístico do Secovi-SP (Sindicato da
Habitação), a instituição atende jovens em situação de risco social dos 14
aos 28 anos. Oferece cursos suplementares ao ensino regular, visando à
qualificação para o mercado de trabalho em diversas áreas como administrativa, estética, cozinha, marketing, comunicação entre outras. Promove
ainda orientação para a formação pessoal, tendo em vista a construção da
autonomia, do convívio social e familiar do jovem.
Os compradores ou empresas que adquirirem alguns volumes
também poderão indicar uma entidade para doação. Aos atletas
e profissionais depoentes que participaram do livro também
foram ofertados 50 exemplares gratuitos para doar às entidades
sociais as quais eles prestam serviço ou querem beneficiar.
O campeão do mundo Edmilson entregou os livros ao BFut – Instituto Brasileiro de Futebol, em Taquaritinga. Palhinha, doou para
o Templo Tabernáculo, em São Caetano do Sul.

Maria Helena Mauad, presidente do Ampliar

“Doar o valor da venda
dos livros, muito mais do que
dinheiro que se arrecada,
tem como finalidade criar
um espírito de aculturamento
social, no sentido de ajudar
entidades beneficentes
e de menores carentes.”
Milton Bigucci
MBIGUCCI NEWS
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Décadas
l
de Futebo
“Adorei o sucesso do lançamento do seu livro.
Outra coisa não podia se esperar em tal ocasião, tudo o
que o Milton faz dá certo e se transforma em sucesso...
Em tempo, aquela camisa ‘listradinha do Corinthians
de 1945’ ficou muito bem em você.” (risos)
Fernando Ortega
Amigo e primeiro cliente da MBigucci

“Livro espetacular, desculpe, mas
não conhecia este seu lado atleta ....
Somente de grande construtor... Que
orgulho! Parabéns! Em breve, depois de
lê-lo, vai para minha biblioteca. Grande
abraço!”
Guilherme Paulus
Fundador da CVC Turismo

Ex-Governador de SP

“Estive no evento e dou o meu testemunho
do êxito ocorrido. Li a obra em um só golpe. A
linguagem do livro é coloquial, clara e concisa. Feliz a
ideia do lançamento durante a Copa. Sucesso total.
Parabéns a todos que fizeram parte do Evento, em
especial ao Autor, meu caro amigo de tantas décadas.”
Dr. João Serra
Advogado
16
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7 Décadas

de Futebol na Mídia

O lançamento do livro foi destque em vários veículos de imprensa

Oscar Godoi

TV Gazeta – Mesa Redonda

Diário do Comércio

22/06/2014

30/6/2014

José Paulo de Andrade

Marcio Bernardes

Rádio Bandeirantes – Jornal Gente

Rádio Transamérica – Debate Bola

25/6/2014

16/7/2014

Neto

TV Bandeirantes – Os Donos da Bola

Terceiro Tempo – Milton Neves

6/6/2014

1/9/2014

ABC Repórter

Gazeta do Ipiranga

28/6/2014

4/7/2014

MBIGUCCI NEWS
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Espaço do Cliente

Quer um desconto?

A

Então faça parte do Clube de Descontos da MBigucci,
é gratuito e só tem benefícios

MBigucci firmou convênio com diversas empresas nas regiões onde atua para que você, cliente MBigucci,
tenha um mundo de benefícios à sua mão. São diversas empresas nos mais variados segmentos: móveis, decoração, materiais para construção e também restaurantes, pizzarias, salões de beleza, academia entre outros,
que fornecerão descontos exclusivos.
Segundo o diretor de Marketing da MBigucci, Marcelo Bigucci, o número de empresas parceiras da construtora vem crescendo a cada dia: “Temos excelentes parceiros e excelentes clientes, o Clube de Descontos
veio exatamente para interagirmos e agregarmos benefícios a todos que acreditam na MBigucci.” A lista completa das empresas credenciadas está no site: www.mbigucci.com.br/clubededescontos

Cliente, participe!
Peça o seu cartão, gratuitamente, via Canal Cliente
(www.mbigucci.com.br/canal-cliente). Depois é só
apresentar na empresa parceira e usufruir os benefícios.
Simples assim.
Empresa, seja um parceiro!
Se você tem uma empresa e quer fazer parte do
Clube de Descontos MBigucci, entre em contato
com marketing@mbigucci.com.br

18
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Gastronomia

Tutu no bolinho
Que tal reaproveitar a sobra
do feijão de ontem em um delicioso
e fácil bolinho de tutu?
É o que nos ensina a chef Vivi Araújo,
a rainha das mídias sociais,
que apresenta o programa
“Pé na Cozinha”, no Yahoo Brasil.

Receita:
Bolinho de tutu recheado
(rende 8 bolinhos)
Ingredientes para o bolinho:
2 xícaras de chá feijão carioca cozido e temperado
3 colheres de sopa de farinha de mandioca (grossa)
Sal e pimenta a gosto  
Recheio:
4 rodelas de linguiça defumada pré-cozida em cubos
1 pimenta dedo-de-moça picada
2 colheres de sopa de caldo de feijão
Salsinha picada com alecrim, a gosto
Para empanar:
Farinha de trigo
Leite
Farinha de rosca

Modo de preparo:
Amasse os feijões com um garfo até ficar bem macio e
em seguida coloque a farinha de mandioca e misture
bem. Se necessário, tempere com sal e pimenta. Reserve.
Em uma tigela misture a linguiça, a pimenta dedo-de-moça, a salsinha com alecrim e o caldinho de
feijão só para dar uma ‘liga’.
Faça bolinhas com o tutu, pressione no centro, coloque um pouco do recheio e enrole.
Empane na seguinte ordem: farinha de trigo, leite
e farinha de rosca.
Não precisa colocar ovo, apenas com o leite vai dar certo.
Frite em óleo quente e sirva com molho de pimenta.

Vivi Araújo

Foto: divulgação

Aos 26 anos é uma chef da nova geração que deslanchou
no embalo das redes sociais. Vivi é formada em Gastronomia e estagiou com um dos chefs mais renomados do Brasil: Alex Atala, no “D.O.M”. Participou da abertura
do “Dalva e Dito” e trabalhou com o chef francês Pascal
Valero, no “Le Coq Hardy”. Também estagiou em Paris, no
estrelado “Taivellevent”. De volta a São Paulo, tornou-se
referência nas mídias sociais, escrevendo para o portal da
revista “Mad Mag” e apresentando o “Pé na Cozinha”,
no Yahoo Brasil.
20
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O NEGÓCIO DO JEITO DELE.

A CASA DO JEITO DELA.
Explore o melhor que seu ambiente e seu bom gosto podem oferecer.
Invista no cenário da sua vida!

www.casadoporcelanato.com.br | 11 4437 - 1001
Rua Caminho do Pilar, 690 - Santo André - SP MBIGUCCI

NEWS
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Crédito: Rafael Hupssel / IstoÉ Dinheiro
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Milton Bigucci recebe troféu das mãos do ministro das Minas e Energia, Edison Lobão

MBigucci

“Melhor Construtora de Capital Fechado do Brasil”

Premiação da revista IstoÉ Dinheiro reuniu mais de 500 convidados,
entre ministros e o vice-presidente, Michel Temer

e Energia, Edison Lobão, destacou:
“Este é um dos maiores reconhecimentos que a MBigucci já recebeu em sua história. Isso nos mostra que estamos no caminho certo.
Vamos continuar trabalhando forte, com os pés no chão, gerando
emprego, valorizando nossos colaboradores e ajudando nosso setor e o Brasil a crescerem.”
Crédito: Rodrigo Dionísio / IstoÉ Dinheiro

S

ustentabilidade
financeira,
responsabilidade social, governança corporativa, gestão
de recursos humanos, inovação e
qualidade foram os critérios que
levaram a construtora MBigucci a
ser reconhecida como a Melhor
Construtora de Capital Fechado do
Brasil, pela Revista IstoÉ Dinheiro.
A premiação “As Melhores da
Dinheiro 2014” ocorreu dia 28 de
agosto de 2014, no Citibank Hall,
em São Paulo, com as presenças
do vice-presidente da República,
Michel Temer, do ministro da Fazenda, Guido Mantega, ministro
das Micro e Pequenas Empresas,
Guilherme Afif Domingos, ministro do Trabalho e Emprego,
Manoel Dias, ministro-chefe de
Aviação Civil, Wellington Moreira
Franco, ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, do presidente
executivo da Editora Três, Caco
Alzugaray, do diretor editorial da
Revista IstoÉ Dinheiro, Carlos José
Marques, entre outras autoridades
e mais de 500 convidados.
O presidente da MBigucci,
Milton Bigucci, que recebeu o troféu das mãos do ministro de Minas

Milton Bigucci saúda a família e autoridades presentes durante a premiação da IstoÉ Dinheiro

MBIGUCCI NEWS

23

Crédito: Rodrigo Dionísio / IstoÉ Dinheiro

O ministro das Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afif
Domingos, também fez questão
de saudar o amigo: “Milton Bigucci, um companheiro de mais
de 30 anos. Um empreendedor
nato. Um empreendedor econômico, empreendedor social,
empreendedor cívico. Acompanho sua vida desde os tempos da
nossa querida Distrital do Ipiranga (ACSP). O trabalho no CAMP
(Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro), com os aprendizes, e
hoje sua empresa, que é uma empresa familiar sob seu comando,
sua mulher, seus filhos e sobrinhos, recebe o prêmio da Melhor
Construtora de Capital Fechado
do Brasil. Acho que é um orgulho
de todos nós que amamos o empreendedorismo e o temos como
companheiro”, destacou Afif.

Ministro Guilherme Afif Domingos cumprimenta o amigo pela premiação

“Este é um dos maiores
reconhecimentos que a MBigucci
já recebeu em sua história.”

Ministro da Fazenda, Guido Mantega, em conversa
com Milton e Marcelo Bigucci durante a premiação

24
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As Melhores da Dinheiro
No total, foram 33 premiações,
28 empresas por setores e 5 destaques, além da empresa do ano.
A MBigucci foi premiada como
a melhor construtora de capital fechado do Brasil. Entre as
demais premiadas em outros
setores estavam: Banco do Brasil (também eleita a “Melhor do
Ano”), Embraer, Ambev, Itaú/
Unibanco, Embratel, Dudalina,
Natura, Comgás, Bradesco Saúde, Braskem, Duratex, Whirpool,
Even, entre outras.

Com a premiação a MBigucci passou a integrar
a 11ª edição do guia “As Melhores da Dinheiro”,
que apresenta o ranking das mil maiores empresas
do Brasil. Veja mais detalhes da premiação:
www.mbigucci.com.br/asmelhoresdadinheiro2014

“O governo pode estimular,
mas quem produz são as
empresas; somos devedores
de quem luta no cotidiano pelo
País. Em premiações como
esta vejo grande entusiasmo
e otimismo nos empresários.
Estas empresas estão aqui
porque acreditam no Brasil.”
Michel Temer,
vice-presidente do Brasil

Família comemora prêmio recebido pela construtora MBigucci

MBIGUCCI NEWS
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10 ANOS
Uma história de muito amor e carinho.

Conheça esta corrente
do bem da MBigucci,
responsável pelo sorriso
de inúmeras crianças
e adolescentes.
O Big Riso é um trabalho voluntário
desenvolvido pelos colaboradores
da Construtora MBigucci. Eles se
transformam em palhaços para espalhar
doses de felicidade e solidariedade
pelas clínicas de oncologia infantil e
hospitais públicos da região do ABC
Paulista e São Paulo.

www.bigriso.com.br

“A maior recompensa desses 10 anos do
Big Riso é poder comemorar os incontáveis
sorrisos que foram conquistados de cada
criança e adolescente.”
Roberta Bigucci - Diretora da MBigucci e
Idealizadora do Big Riso.
www.mbigucci.com.br
26
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CADA MARCA TEM A SUA HISTÓRIA E A MBIGUCCI TEM MUITO ORGULHO EM
CONTAR COMO CONQUISTOU 1 MILHÃO DE M2 EM SEUS 30 ANOS DE CONSTRUÇÃO.

MAXIMUS

MARCO ZERO

ELEGANCE IPIRANGA

SPAZIO DELL’ARTE

CENTRO EMPRESARIAL
ROBERTO BIGUCCI

ED. FELIPE

ARCO-ÍRIS

CELEBRATION

MBIGUCCI BUSINESS
PARK DIADEMA

MARCO ZERO MIX

TOP LIFE

BOULEVARD OFFICE

Solidez e credibilidade se conseguem com trabalho sério:
Este ano a MBigucci inicia uma nova fase em sua trajetória. Ao completar mais de 8.907 unidades, entre suas 363 torres, a construtora conseguiu superar seus próprios recordes
e realizar os sonhos de milhares de famílias com a construção de mais de 1 milhão de m².

www.mbigucci.com.br
(11) 4367-8600
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Decoração

Cozinha

Americana
Presente em grande parte dos
apartamentos, esta integração entre
cozinha e sala fica ainda mais prática e
aconchegante seguindo alguns cuidados.
Confira as dicas da arquiteta Cláudia
Gouvea, da UMM Arquitetura:
www.ummarquitetura.com.br

A

cozinha americana é um recurso que surgiu no
século XX. Não há divisão de paredes, o que existe
é um balcão para delimitar o espaço físico entre
a cozinha e a sala. A maior vantagem é a impressão de
um espaço maior, além da integração entre os ambientes.
O morador pode estar cozinhando e conversando com
as visitas, ou estar cozinhando e assistindo TV – deixando
a cozinha como parte da área social da casa. Assim,
a decoração desse ambiente ganha destaque nos projetos
que contemplam as cozinhas americanas.

Integração entre pisos
e materiais utilizados
nos dois ambientes

28
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Cláudia Gouvea,
UMM Arquitetura

Foto: Divulgação

Sofá atrás do balcão permite
TV acessível para os dois
ambientes

caso necessário, a utilização de banquetas embaixo
do balcão, garantindo que a refeição rápida também
venha acompanhada pelo conforto da tela à sua
frente, e cá entre nós, a TV acaba sendo vista de
todos os ambientes.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Como o objetivo é integrar os ambientes, é importante
que os materiais de acabamento utilizados - pisos,
revestimentos, tampos, marcenaria - “conversem” com os
materiais utilizados na sala, sem esquecer da praticidade
que o ambiente da cozinha necessita - facilidade de
limpeza e manutenção. Em muitos casos, utiliza-se o
mesmo piso na cozinha e no living. Em outros, materiais
que esteticamente se complementam.
Se falarmos em desvantagens no uso das cozinhas
americanas, podemos citar a redução do espaço para
instalação de armários; em alguns casos, ficamos apenas
com o gabinete abaixo da pia.
Para quem cozinha com muita frequência, é importante
pensar em um sistema de exaustão eficiente.
Outra dica é posicionar o sofá logo após o balcão,
assim deixamos a TV bem na frente de ambos, o que
beneficia tanto quem está no sofá vendo seu programa
predileto como quem prepara os alimentos.
A integração do apartamento é total e permite,

Para quem cozinha bastante
é importante sistema
de exaustão eficiente

MBIGUCCI NEWS
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Notícias

Entrega
antecipada

Nos últimos meses, este é o 4º empreendimento
que a MBigucci entrega antes do prazo

U

m clima de muita felicidade e satisfação
marcou a entrega do Status MBigucci (Ed.
Charme e Ed. Requinte), na Estrada das Lágrimas, 1.466, em São Caetano do Sul-SP. Cerca de
400 pessoas prestigiaram a inauguração, entre moradores, imprensa, colaboradores e toda a diretoria
da MBigucci, que também esteve presente dando
as boas-vindas aos proprietários.
O presidente da MBigucci, Milton Bigucci, agradeceu a confiança de todos os clientes e destacou: “Fico
emocionado cada vez que entrego um novo prédio,
pois é como se fosse um filho que trará alegria para
muitas pessoas”. Bigucci também lembrou que a entrega do Status marca o início de uma nova era para
a construtora, que ultrapassou recentemente a marca
histórica de 1 milhão de metros quadrados construídos e mais de 360 torres.
30
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A proprietária Marina Bortoli, que está grávida,
não escondia o contentamento: “O resultado surpreendeu, os espaços das áreas comuns ficaram todos muito bonitos e bem acabados. O prazo antecipado também foi uma boa surpresa, pois a gente vê
tanto atraso por aí”, comentou. Marina vai morar no
Status com o marido Eduardo e o filho Miguel, que
está a caminho.
O coquetel de entrega do empreendimento ocorreu dia 10 de junho de 2014 e contou com a exposição de produtos e serviços das empresas parceiras
da MBigucci: Administradora de Condomínios Sérgio
Foltran, Art Planejada, Casa do Porcelanato, Golden
Planejados, Raiz de Minas e Santuri Marmoraria.
Neste empreendimento, a MBigucci contou com a
parceria da Gafisa, tradicional empresa do mercado,
que ficou responsável pela construção do Status.

Status MBigucci - Condomínio Clube
2 torres
180 apartamentos (60m² e 80m²) com depósito
Áreas comuns equipadas e decoradas:
Salão de festas com copa • Fitness • Churrasqueira e forno para pizza • Piscina adulto •
Piscina infantil • Brinquedoteca • Espaço Kids
• Playground • Espaço jovem • Salão de jogos
adulto • Salão de jogos infantil • Sauna e ducha
• Praça com espelho d’água • Solarium
Últimas unidades à venda
Estrada das Lágrimas, 1.466 – São Caetano do Sul –SP
Tel.: (11) 4232-0524 www.mbigucci.com.br/status.

“Adoramos os espaços de lazer
infantil, como a brinquedoteca
e o playground”

Adaisa Silva e Lucas Bizutti com o filho Matheus

“Ficou
espetacular! Nos
encantamos com
o apartamento,
é muito bem
distribuído”

“As áreas de lazer
ficaram muito
bonitas”

Armando e Niete Canovas

Narel e Eduardo Giglio com a filha Maria Eduarda

“O prazo
antecipado
foi uma boa
surpresa, pois a
gente vê tanto
atraso por aí”

“A decoração das
áreas comuns
ficou perfeita”

Marina Bortoli, gravida, com sua mãe Jane

Ronaldo Vitto e Elisa Villares

MBIGUCCI NEWS
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Meia Maratona de SBC

Esporte

Em um clima familiar, a equipe da MBiguci
teve participantes dos 2 aos 90 anos de idade na competição

Equipe MBigucci na 12ª Meia Maratona SBC

I

ncentivada pelo mascote Biguccino, a equipe da
construtora MBigucci fez da 12ª Meia Maratona
de São Bernardo do Campo uma grande confraternização. Com cerca de 50 participantes, o grupo
teve como destaques a sra. Isabel Maltos Pioli, de 90
anos, e os bisnetos com idades entre 2 e 14 anos.
Isabel Maltos Pioli é sogra de Milton Bigucci, presidente da construtora, que também participou da
corrida junto com a esposa, Sueli, com diretores e
colaboradores da construtora.
Com bom-humor e toda vaidosa, Isabel chamava
atenção pela disposição: “Até que eu não me cansei
muito este ano. Graças a Deus ainda estou inteirona”,
disse a bisavó, que fez o percurso da Caminhada de
5km. A competição teve cerca de 6 mil participantes e ocorreu dia 3 de agosto de 2014, com largada
na Av. Kennedy, em frente ao Plantão de Vendas
do empreendimento Marco Zero São Bernardo.
“Esta prova já virou uma tradição na empresa e na
família Bigucci. Todos os anos formamos um grupo
da MBigucci para correr. É um clima bem familiar,
alguns levam os avós, outros os maridos, esposas e
filhos, vão até mesmo com carrinhos de bebê”, explica o diretor de Marketing da construtora, Marcelo Bigucci. A Atlética MBigucci subsidiou 50% do
32
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Isabel Maltos Pioli, 90 anos, e a bisneta Marcela Jorge, 2 anos

valor das inscrições da equipe. “É uma prática que
temos também com outras provas esportivas, uma
forma de incentivarmos o bem-estar e a saúde entre
nossos colaboradores”, complementa Marcelo.

L A N Ç A M E N TO – P Q. J AÇ AT U B A

2e3 Dorms.

(suíte)
Perspectiva artística da fachada

1 OU 2 VAGAS

TERRAÇO GRILL*

*Churrasqueira elétrica não está incluída no valor da unidade.

TORRE ÚNICA

LAZER COMPLETO

Brinquedoteca Churrasqueira e Quadra Recreativa Deck Molhado Ducha Fitness
Piscina adulto e infantil Playground Salão de Festas Salão de Jogos Sauna SPA
CHURRASQUEIRA E QUADRA RECREATIVA

PISCINA

Perspectiva artística da churrasqueira
e quadra recreativa

FITNESS

Perspectiva artística da piscina

Perspectiva artística do fitness

( AV. ITA M A R AT I, ALT. D O Nº 1. 96 4)

R. LO M BROSO, 211
SAN T O ANDRÉ - SP
www.mbigucci.com.br/impactus

4367.8600

Vendas:

C O N H E Ç A O M A R AV I L H O S O D E C O R A D O

4475-2066
Vendas:
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*Churrasqueira elétrica não está incluída no valor da unidade. Condomínio Impactus MBigucci. Alvará de aprovação e Execução nº 1969/2013 emitido em 02/10/2013 pela PMSA. Registro de Incorporação na matrícula 42.023 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Santo André. Comercialização: MBigucci
Comércio e Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ: 46.665.303/0001-24 CRECI 19682-J. Viana Negócios Imobiliários Ltda CNPJ 09.291.625/0001-24 CRECI J-20.461 03. Plazza Brasil Consultoria e Planejamento Imobiliário Ltda CNPJ 07.374.255/0001-63 CRECI 19.267-J. Reservamo-nos o direito
de corrigir possíveis erros gráficos ou de digitação. Todas as imagens, fotos, plantas e vegetação são meramente ilustrativas e possuem sugestão de decoração. Os móveis e utensílios são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. Impresso em Setembro/2014.

34
Em Dia

Acampadentro de Férias

Milton Bigucci visita as crianças em atividade com o palhaço Bisnaguinha

D

urante as férias escolares, a MBigucci abriu
mais uma vez suas portas para um “Acampadentro” com os filhos dos colaboradores. Este
é o segundo ano que a empresa realiza o evento.
Acompanhados por voluntários do Big Riso (Programa de Responsabilidade Social da construtora),
professora de ginástica, colaboradores monitores e o
palhaço Bisnaguinha, os pequenos tiveram um dia de
muita diversão, com direito à cinema, brincadeiras,
teatro, escultura de balões e muitas guloseimas. As
crianças também conheceram as instalações da MBigucci com uma paradinha rápida no escritório para
um beijo nas mamães e papais que ficam na sede.
O encarregado de obras Edilson
da Hora aprovou a iniciativa, “Acho
ótimo esse evento que a MBigucci
oferece às nossas crianças. É uma
forma delas saírem da rotina nas férias. É muito difícil uma empresa dar
valor para os filhos da gente. Fiquei
muito feliz”, afirmou. Sua filha Julia
Oliveira Santos, de 8 anos, também
elogiou: “Foi muito legal, gostei do
cinema e do palhaço Bisnaguinha,
quero vir de novo!”

34
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Segundo o diretor de Marketing da MBigucci,
Marcelo Bigucci, o Acampadentro é uma iniciativa
do RH da construtora, com objetivo de aproximar as
crianças do ambiente de trabalho dos papais, de uma
forma saudável e divertida.

Colaborador Edilson da Hora e a filha Julia elogiaram a iniciativa

MBIGUCCI NEWS
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Responsabilidade Social

36

Big Riso em Ação
Além das visitas semanais aos hospitais, o Big Riso promove
e participa de diversas ações com os voluntários. Confira:

Criado há 10 anos, o Big
Riso é um Programa de
Responsabilidade Social da
MBigucci, onde colaboradores da construtora e voluntários se transformam em
palhaços e visitam semanalmente crianças com câncer
internadas em hospitais públicos, levando amor, carinho e diversão.

Quer ser voluntário?
www.bigriso.com.br

Voluntários em criação com a palestrante Rose Toneto (à direita)

Treina Riso

O workshop “O Palhaço e o Brincar”, com a
palestrante Rose Toneto (palhaça Lindinha), foi
realizado dia 23 de agosto de 2014, na sede da
MBigucci, em São Bernardo do Campo. Temas
abordados: construções de jogos e brinquedos
com sucata, direcionamento das brincadeiras
para as faixas etárias, planejamento de atividades para as visitas e higienização de brinquedos e comportamento no ambiente hospitalar.

Mc Dia Feliz

Voluntários do Big Riso, com Ronald McDonalds
e a família Boiani, ajudando na campanha

É a maior campanha de combate ao câncer infanto-juvenil
no Brasil. Em 2014 foi realizada no dia 30 de agosto. Os volutários do Big Riso estiveram presentes no Mc Donald’s da Rua
Marechal Deodoro, 2690 – SBCampo, levando alegria e ajudando na venda de produtos do Mc Dia Feliz. Toda arrecadação é
revertida em tratamentos e projetos às crianças e adolescentes
do Instituto Ronald McDonald.

Carreata do Agasalho
Foi realizada dia 15 de junho de 2014 com os condomínios das ruas do Centro de São Bernardo do Campo. Promovida pelo Big Riso em parceria com a Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras
do Grande ABC, a campanha deste ano arrecadou cerca
de 3.700 peças, entre roupas, calçados, cobertores e
brinquedos. Toda arrecadação foi doada às crianças e
adolescentes do Lar Escola Pequeno Leão.
(www.larpequenoleao.org.br)
36
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Carreata do Agasalho teve apoio do Corpo de Bombeiros
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Entre em contato hoje mesmo
e descubra todas as vantagens
que preparamos para você.
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Torne-se nosso associado. Temos
planos para funcionários Mercedes-Benz,
simpatizantes e empresas conveniadas.
Se sua empresa ainda não é conveniada, peça para
o RH entrar em contato com a ADC Mercedes-Benz.

Mais que um Clube, o lazer completo para você e sua família.
Campos de futebol
Piscina
Ginásios poliesportivos
Quadras de tênis

Churrasqueiras
Salão de jogos
Espaço infantil
Playground

ADC Mercedes-Benz

Sede Campestre
Academia
Artes marciais
Natação

Ginástica geral
Ginástica artística
Hidroginástica
Atletismo

Rua Brejaúva, 337 - CEP 09950-630 - V. São José - Diadema - SP
www.adcmercedes-benz.com.br

Voleibol
Dança de salão
Futsal Feminino
Lojas

Restaurante
Lanchonete
Estacionamento
Escolinha Futebol

Mais Informações

(11) 4072-7200
(11)
4072-7203
MBIGUCCI
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Capital Humano

Criatividade
e Empreendedorismo
Uma empresa de sucesso se faz com
uma diretoria criativa e com visão
de futuro, é o que nos mostra o
diretor de Marketing da MBigucci

H

á 23 anos na construtora, Marcelo Bigucci começou a ‘trabalhar’ ainda criança. “Foi no dia
19 de agosto de 1991. Eu tinha 11 anos. Na
verdade, meu pai (Milton Bigucci – fundador da construtora) chamou o meu irmão, Marcos, com 13 anos na
época, para aprender a trabalhar, mas como ficávamos
o dia inteiro juntos em casa, uma semana depois eu
também estava na empresa”, recorda Marcelo.
O diretor, assim como os demais diretores da
MBigucci, começou como office boy. “Minha primeira chefe foi a Kátia Kemos (atual gerente financeira).
Marcelo Bigucci com as edições da revista MBigucci News:
Lembro que eu tinha de pegar ônibus, ir ao banco,
“no começo, eu fazia a revista inteira sozinho”
pagar contas. Na época a empresa ainda era pequena
e não existia motoboy. Geralmente eu ia para a Av.
Entre muito aprendizado, brincadeiras e broncas,
Paulista e para a Praça da Sé, o ônibus era o 52, nun- três anos depois Marcelo foi trabalhar em um estacioca vou esquecer.” Mas no começo, o diretor teve uma namento da família, na Rua Caraibas, em São Bernardo.
ajudinha: “dependendo do lugar que eu ia, minha mãe “De manhã eu estudava e à tarde eu controlava a entraficava com dó e pedia para o meu avô (pai de Milton da e saída de carros.” Aos 16 anos voltou para o escriBigucci) me levar de carro, sem o meu pai saber. Nes- tório da MBigucci, como auxiliar dos departamentos.
ses dias eu era office boy de luxo”, brinca Marcelo.
“Aos 17 anos, parei de trabalhar e estudar e fui joComo todo office boy, Margar futebol profissionalmente. Jocelo também passou por vários
Assim como todos guei pelo São Bernardo, depois na
apuros, que mais tarde viravam
MLS (Liga profissional dos Estados
os diretores,
piadas: “Uma vez eu tinha de ir
Unidos) e no Pescara, na época
Marcelo começou
ao banco Safra, que era na estime da segunda divisão na Itália.
quina da R. Marechal Deodoro
Tive algumas contusões e cirurgias
como office boy
com a Praça Santa Filomena em
e acabei voltando para o Brasil.
SBC. Desci do ônibus quase em frente ao local, mas Desisti da carreira de jogador dois anos depois e voltei
caí na besteira de perguntar aos outros boys onde para a faculdade de engenharia, que eu tinha trancado.”
ficava a Santa Filomena. Resultado: acabei andanCriativo, empreendedor e brincalhão, Marcelo
do até o Terminal Ferrazópolis e voltando a pé (5 ainda passou por novos desafios até descobrir sua
km). Quando achei o banco, já estava fechado verdadeira praia. “Fui trabalhar na construtora Gae não fiz o trabalho.... Imagina a bronca que eu le- fisa como estagiário de engenharia. Nessa época,
vei. Mas foi por esse e outros casos que eu aprendi a realmente comecei a entender o que era trabalho e
ser responsável e profissional.”
responsabilidade. Aprendi muitas coisas lá, que aca38
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bei implemementado na nossa empresa.”
Em 2001 Marcelo voltou para a MBigucci, também como estagiário de obras. “Em 2003 me formei
engenheiro civil, mas acabei saindo da área, pois não
era minha praia”. Neste meio tempo ele também foi
responsável pelo Depto. de Manutenção pós-obra.
Seu talento e visão empreendedora despertaram
mesmo após uma reestruturação interna da empresa, em 2005, quando foi criado o Depto. de Marketing, que ficou sob sua responsabilidade. “Aqui eu
me encontrei”, ressalta.
Como diretor do Marketing, Marcelo criou diversas ações dentro da empresa, dentre elas: a Revista MBigucci News; a comunicação interna (com

Crédito: Tchê Assessoria

Marcelo também é responsável pelo Depto. de Locação da empresa

Fora da empresa Marcelo é diretor da Federação Paulista de Futevôlei

boletins eletrônicos semanais, informes onlines,
quadros murais e campanhas internas de motivação); o marketing de relacionamento com o cliente, buscando sempre uma comunicação eficaz, ágil
e transparente. “Hoje temos 106 pontos de relacionamento com o cliente, desde quando ele assina o
contrato, até o pós-chaves”, explica.

Paralelamente ao Marketing, Marcelo também colocou em prática seu lado empreendedor, que puxou do
pai. É ele quem prospecta e cuida dos investimentos da
empresa em negócios não ligados à construção, desde
franquias, restaurantes, site de compras coletivas, baladas, alguns destes até hoje. Outra área que Marcelo assumiu com sucesso na empresa foi o setor de Locação.
Baladeiro e esportivo nato, Marcelo adora agregar
os amigos e os colaboradores da empresa em eventos,
happy hours e jogos. “Adoro vida social intensa. Esses relacionamentos influenciam 100% na minha vida
profissional, nos negócios que prospecto, por isso valorizo muito minha hora fora do escritório também.”
Além da criatividade e do empreendedorismo, sua
outra praia é mesmo na areia: “Jogo futevôlei 4 vezes
na semana, sou diretor da modalidade no Clube Atlético Ypiranga, além de diretor da Federação Paulista de
Futevôlei”. E haja fôlego, pois Marcelo é o tipo paizão
e não abre mão de ficar com a família: a esposa Karina
e os filhos Arthur e Isabella.
“A MBigucci me trouxe tudo. Aqui aprendi a ser responsável, a entender o valor das coisas,
a ser um verdadeiro profissional. Vejo o futuro da empresa cheio de oportunidades. Estamos no caminho
certo em um crescimento contínuo. Vou trabalhar para
que a MBigucci vire uma empresa centenária.”

É de pessoas assim:
criativas e empreendedoras que a MBigucci é feita!
MBIGUCCI NEWS
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A MBigucci valoriza a cultura, gostos e experiências do seu capital
humano. Confira os lugares indicados por nossos colaboradores
Foto: Divulgação

Boa Esperança – Minas Gerais

Tatiana Manoel Alves

Depto. Assistência Técnica

Terra da família paterna de Tatiana, Boa Esperança fica no alto de uma colina, ao Sul de Minas. É lá que
ocorre, sempre no mês de setembro, o tradicional Festival Nacional da Canção, o maior do Brasil. A cidade que canta também encanta pelas belas paisagens. Margeada por um lago, formado por um dique da Represa
de Furnas, as águas refletem a cidade e um pôr do sol de tirar o fôlego. “É lindo! Sempre que posso vou para lá. Apelidamos o lago de ‘Beira do Lago’, é um lugar com bares e restaurantes e a tradicional comida mineira. É lá que ocorre
também o Campeonato Nacional de Jet Ski.” Outra atração da cidade é a fábrica da ‘Cachaça da Boa’, que fica na
Serra de Boa Esperança. “Vale à pena conhecer”, recomenda Tatiana. www.boaesperanca.mg.gov.br

Arcos da Lapa - Rio de Janeiro

Foto: Divulgação

40
Turismo

Lugares Imperdíveis

Marcos Sant’Anna

Depto. de Contabilidade

“Como todo bom boêmio, minha dica é conhecer os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, o berço da boemia carioca”,
recomenda Sant’Anna. É no entorno da bela arquitetura do Arqueoduto, construído no século XIII para abastecimento de
água da cidade, que à noite tudo se transforma. Bares, restaurantes, boates e pubs temáticos oferecem atrações para todos os
gostos, com grande variedade de shows e gastronomia, atraindo milhares de pessoas. De final de semana as ruas próximas
são fechadas para o trânsito, formando um perfeito ponto de encontro dos boêmios. Recentemente, os Arcos da Lapa também
foram reverenciados no novo CD do cantor Péricles, de Santo André. riodejaneiro.pro.br/pontosturisticos/arcosdacarioca
40
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Foto: Divulgação

Praia do Jacaré - João Pessoa

Maria Cecília Freitas De Nadai
Depto. de Arquitetura

“Minha dica é ver o pôr do sol na Praia do Jacaré na cidade de Cabedelo, próxima à João Pessoa. É uma cena
mágica, ver o sol indo ao encontro da linha do horizonte até sumir por completo no mar e em seguida aparece
um barco com um violinista e um saxofonista tocando o Bolero de Ravel. É de arrepiar, você entra em transe.”
Cecília esteve lá há alguns anos, com outros colaboradores da MBigucci, para receber o prêmio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção pelo trabalho do Big Riso (Programa de Responsabilidade Social). Às margens
do Rio Paraíba, Cabedelo também conta com barracas de artesanato, além de bares e restaurantes com pratos
típicos da região e o tradicional forró. www.cabedelo.pb.gov.br
Foto: Divulgação

Sorocaba – São Paulo

Deusdedit Rodrigues da Costa
Depto. de Obras

“É a cidade que meu filho mora. Quando dá, vou para lá visitá-lo e brincar com meus netos. Eles gostam
de ir ao Centro de Sorocaba, onde tem muitas praças e shoppings”, conta Deusdedit. Outro ponto tradicional
da cidade é o Mercado Municipal com variedade de artigos alimentícios e para a casa. É em Sorocaba também
que ficam: o Parque da Biquinha, uma grande área verde com playground, trilhas e muitos pássaros; e o Museu
da Estrada de Ferro, construído em um antigo casarão inglês e onde está exposta a história da extinta Estação
Sorocabana, de 1875. www.sorocaba.com.br/dicas-turismo
MBIGUCCI NEWS
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Lançamento

Um novo conceito
para seus negócios

Perspectiva artística da fachada
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Localizado no Jd. da Saúde-SP,
o empreendimento oferece lojas
e escritórios funcionais e elegantes

É

na Avenida do Cursino, nº 2.400, no melhor do
Jardim da Saúde-SP, que está em construção pela
MBigucci o Boulevard Office, um moderno centro de negócios com lojas e salas para locação. No
total serão sete lojas com mezanino, de 72m² a 74m²,
além de 3 pavimentos-tipo com conjuntos comerciais
de 36m² a 624m² privativos.
Com uma fachada moderna e elegante e design interno funcional, o Boulevard Office MBigucci oferecerá
infraestrutura completa para os mais diversos segmentos como consultórios médicos, odontológicos, clínicas
de estéticas além de escritórios diversos.
As obras do Boulevard Office tiveram início em
abril de 2014. Finalizadas as etapas de terraplenagem
e contenção, a obra está na fase da estrutura, subindo
o segundo pavimento. “O prazo previsto de entrega
é para setembro de 2016, mas a obra está muito
adiantada e deveremos entregar ainda em 2015”,
ressalta o diretor técnico Milton Bigucci Junior.

•
•

Obra teve início em abril de 2014

Conjuntos comerciais: de 36 m² a 624 m² privativos.
Locação de lojas: de 72m² a 74 m² privativos no térreo:
Loja 1 - 74,30m² (Loja: 45,53m² + Mezanino: 28,77m²)
Lojas 2, 4 e 6 - 72,46m² (Loja: 47,15m² + Mezanino: 25,31m²)
Lojas 3 e 5 - 72,46m² (Loja 47,15m²+ Mezanino: 25,31m²)
Loja 7 - 74,76m² (Loja: 48,30m² + Mezanino: 26,46m²).

* Mezanino não será entregue pela Construtora, a construção é por conta do locatário.

•

88 vagas no subsolo e térreo (automóveis e motos).

Infraestrutura completa:
•
•
•
•
•

Pé direito duplo no térreo
Catracas eletrônicas
Circuito fechado de TV
Elevadores
Gerador para áreas comuns

•
•
•
•
•

Previsão de ar condicionado tipo split
Previsão para piso elevado de 10cm
Estacionamento rotativo
Bicicletário
Vagas de carga e descarga

MBIGUCCI NEWS
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Excelente localização
O Jardim da Saúde é tradicionalmente conhecido pelo conceito
de cidade-jardim. Ao caminhar pelas ruas logo se vê o porquê:
são milhares de árvores de diversas espécies por todo o bairro.
Tombado em 2002 como patrimônio da cidade de São Paulo o
bairro possui bolsões residenciais, com muitas escolas e corredores de comércio e serviço que geram grande fluxo de circulação. Av. do Cursino foi uma das primeiras vias do Jd. Saúde e é
um importante polo de negócios para a região. É exatamente na
Av. do Cursino, esquina com a Rua Frei Rolim, que o Boulevard
Office MBigucci está em construção. O local fica a 5 minutos
das estações de metrô Saúde e Alto do Ipiranga e também tem
fácil acesso às Rodovias Anchieta e dos Imigrantes e às avenidas
dos Bandeirantes e Jabaquara, ideal para seus negócios.
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Visite plantão de vendas!

Av. do Cursino, 2.400 – Jd. da Saúde, São Paulo.
(11) 5058-5879 / (11) 4367-8600  •  www.mbigucci.com.br/boulevardoffice

Jd. da Saúde é um bairro muito arborizado, com bolsões residenciais e facilidade de acesso
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Pacto Global
da

ONU

MBigucci envia relatório de sustentabilidade
à ONU, comunicando seus progressos
em responsabilidade ambiental e social

A

construtora e incorporadora MBigucci acaba de
enviar à ONU (Organização das Nações Unidas) seu Relatório de Sustentabilidade – 2014
(ano base 2013). Além de uma
apresentação detalhada da empresa, com gráficos, dados e fotos, a
publicação comunica o progresso
das ações da construtora com base
nos dez princípios estabelecidos
pelo Pacto Global.
A MBigucci foi uma das primeiras construtoras do Brasil a aderir
ao Pacto Global, em 2008, e desde
então apresenta anualmente seu Relatório de Sustentabilidade à ONU.
Este ano, assim como em 2013, o
relatório da construtora foi qualificado para o nível avançado das
ações, um reconhecimento do Pacto
Global às empresas que desenvolvem melhores práticas de governança e gestão da sustentabilidade.
Entre os assuntos detalhados no
documento estão ações de proteção

ambiental, como metas para redução de água e energia, além de resíduos das obras; destinação adequada para reciclagem desses materiais;
procedimentos criteriosos para escolha fornecedores, visando à qualidade e questões ambientais; ações
de responsabilidade social junto
aos colaboradores (treinamentos,
incentivo ao esporte, à educação, à
cultura e ao lazer) e junto à comunidade (programa de voluntariado em
hospitais), ações de governança corporativa (gestão compartilhada, gerenciamento de riscos) entre outros.
“Muito mais do que números,
dados e obras, este relatório aponta
os nossos valores. Esta é e continuará
sendo a filosofia de gestão da MBigucci: investir no capital humano e
na preservação do meio ambiente,
buscando sempre a melhoria contínua para oferecer cada vez mais habitações de qualidade e preço justo”,
destacou a diretora administrativa da
construtora, Roberta Bigucci.

O Pacto Global é um importante movimento criado
pela ONU, em 2000, com
objetivo de mobilizar empresas e instituições do
mundo todo para que incluam em suas gestões corporativas princípios nas áreas de Direitos Humanos,
Direitos do Trabalho, Proteção Ambiental e Combate à Corrupção. A adesão
ao Pacto é voluntária.
Leia o relatório
na íntegra em:
www.unglobalcompact.org/COPs/detail/94521
www.mbigucci.com.br/pactoglobal

A redução de resíduos nas obras é um dos ítens destacados do relatório
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Novidades

Produtos

para o seu apê

HOME THEATER ARROJADO
Uma das novidades para quem
quer um espaço de TV bem organizado e charmoso é o home theater Armação Branco, da Design
by Italínea. Disponível em várias
cores, tem acessórios atrativos e é
modular. Uma ótima opção para
interagir com o projeto de interiores do seu apartamento. À venda
na Design by Italínea.
www.designbyitalinea.com.br
(11) 4425-1152

DO CLÁSSICO AO ARROJADO
Móveis clássicos do século XIII e XIV, alternando peças modernas e arrojadas, assinadas por designers. É assim que as peças coloridas ganham espaço no mercado. Os tons
escuros como o preto e o marrom ganham
vida com o amarelo, branco e marfim.
À venda na Marotti Móveis e Decoração.
www.marottimoveisedecoracao.com.br
(11) 2355-1819
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MAIS QUE UMA PINTURA
Para quem procura por uma opção diferenciada
para pisos e paredes, a Defragoso indica o Stuco Cimentício – conhecido no mercado como
cimento queimado. É um material versátil, que
deixa o ambiente descontraído e elegante ao
mesmo, com a opção de aplicação em diversas
cores. À venda na Defragoso.
www.defragoso.com
(11) 4486-4334

BREVE LANÇAMENTO
RESIDENCIAL UNIQUE

MBIGUCCI

APARTAMENTOS STUDIO
de 36m² a 54m²
várias opções de plantas

com serviços Pay per Use
Rudge Ramos – São Bernardo do Campo

Cadastre-se
www.mbigucci.com.br/unique

Ideal p
investi ara
dores
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MBigucci constrói agência do

Notícias

Banco do Brasil

Construída pelo Sistema Data Programada, agência
ficará em área nobre de São Bernardo do Campo

Futura Agência Estilo Anchieta do Banco do Brasil

É

na Av. Senador Vergueiro, 1.800,
área nobre de São Bernardo do
Campo, que a MBigucci está
construindo uma agência Estilo do
Banco do Brasil. A obra teve início
no mês de julho de 2014 e deverá ser
entregue ainda este ano.
A contratação foi fechada pelo
Sistema Data Programada. É um sistema específico que a MBigucci oferece para clientes corporativos – Built to
Suit (contrato que envolve construção
e locação). “Com prazo recorde de
entrega e sistema construtivo diferenciado, já construímos pelo Data Programada para redes de supermerca-

do, como o Dia%, de fast food, como
o Habib’s e o Ragazzo e educacional
como a faculdade Anchieta/Anhanguera”, explica o diretor de Marketing
e Locação da MBigucci, Marcelo Bigucci.
Estilo – Com 665,42m² de área
construída, a agência terá um pavimento além do térreo. Seguindo as
especificações do Banco do Brasil,
todo o acabamento de pisos, revestimentos, iluminação e ar condicionado serão diferenciados. As agências
Estilo do BB são desenvolvidas para
atendimento personalizado, oferecendo conforto, segurança e privaci-

dade aos clientes.
“Entregaremos toda a infraestrutura finalizada para a agência mobiliar.
Entre os diferenciais desta obra estão:
sistema de ar condicionado aéreo
“Self Contained” (climatização, conforto térmico, exaustão e ventilação
mecânica), parede retrátil com proteção acústica para sala de reuniões
e quatro painéis de 47’ para vídeo
wall”, explica Marcelo. Esta obra
também segue o Programa Big Vida
de Responsabilidade Ambiental da
MBigucci, com meta de redução de
resíduos, coleta seletiva e envio de
material para reciclagem.

“Sistema Data Programada: específico para clientes corporativos”
50
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Artur e Célia Pisati com o gato Fubá

O

gato “Fubá” realmente é
um sortudo. Era de rua, foi
adotado, abandonado e este
ano ganhou um lar definitivo com a
família Pisati. Cheio de mimos e carinho, Fubá nem imagina que está
prestes a ir para um verdadeiro condomínio clube. É o First Class, imóvel
comprado por seus donos Artur Pisati
e Célia Brandão Pisati. O empreendimento fica na R. Ascencional, 237,
no Morumbi-SP, e está em fase final

First Class

de obra pela MBigucci.
A ótima localização, a disposição
da planta e as áreas de lazer foram os
principais atrativos para a aquisição.
“Realmente me apaixonei pelo empreendimento, fiquei procurando por
muito tempo, até encontrar o First”,
lembra Artur, que na época (2012)
ainda não conhecia a esposa Célia
e nem o gato Fubá. Agora eles não
veem a hora da mudança. “Além de
ficar próximo aos nossos trabalhos, o
projeto do imóvel é muito bem distribuído, com aproveitamento total do
espaço”, destaca.
Artur é engenheiro de controle
de custos na Poyry Tecnologia e Célia é professora de Educação Infantil
do Colégio Objetivo Junior. Apaixo-

nados pela natureza e por animais,
quando não estão no trabalho, o
casal gosta de atividades ao ar livre.
“Faço caminhadas todos os dias, incluindo fins de semana, e a Célia
adora bichos, até já fez resgate de
animais abandonados”, conta Artur.
O engenheiro comenta que não conhecia a MBigucci até então. “Estou
muito satisfeito. Foi uma boa surpresa
que Deus me indicou. Aproveito para
parabenizar a família Bigucci pela
competência, eficiência e seriedade
da Construtora, e principalmente por
ser uma empresa que promove eventos como o Programa de Responsabilidade Social Big Riso, que traz tanta
alegria às crianças com câncer.”
Sejam Bem-vindos os vizinhos!
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Conheça seu vizinho

do
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Artur, Célia e “Fubá”,
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De

Olho na Obra

Todo mês a MBigucci envia a seus clientes um boletim sobre o andamento da obra com imagens e informações.
Se você ainda não recebe, verifique se o seu cadastro está atualizado enviando um e-mail para: sac@mbigucci.com.br
* Alterações poderão ocorrer por parte do Depto. de Engenharia do Grupo MBigucci

Lançamento Residencial

Início da obra: setembro de 2014
Previsão de conclusão: setembro de 2017
My Home (personalização): a definir
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): a definir
Unidades: 120
2 e 3 dorms. (1 suíte)

Lançamento Comercial

Início da obra: abril de 2014
Previsão de conclusão: setembro de 2016
My Home (personalização): a definir
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): a definir
Unidades: 45 conj. comerciais (36m² a 624m²)
7 lojas - locação (72m² a 74m²)

Sistema Data Programada

Início da obra: julho de 2014
Previsão de conclusão: dezembro de 2014
Unidades: Térreo + 1 pavimento
665.42m² de área construída
Sistema Data Programada
Clientes Corporativos

Rua Lombroso, 211 – Pq. Jaçatuba – Santo André - SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

15%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Telefone de vendas: (11) 4475-2066
www.mbigucci.com.br/impactus

Av. do Cursino, 2.400 – Jd. Saúde – São Paulo
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
40%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Telefone de vendas: (11) 5058-5879
www.mbigucci.com.br/boulevardoffice

Av. Senador Vergueiro, 1800 – Centro – SBC

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
15%
0%
30%
10%
10%
0%

Telefone de vendas: (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br
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Obras iniciadas

Início da obra: maio de 2014
Previsão de conclusão: novembro de 2017
My Home (personalização): novembro (1ª fase)
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): a definir
Unidades: 105 salas comerciais
e 140 lofts + 13 lofts duplex

Mixed Use

Início da obra: fevereiro de 2013
Previsão de conclusão: novembro de 2016
My Home (personalização):
encerrada (1ª fase)
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): a definir
Office: 220 salas
Lofts: 187 unidades
Boulevard: 16 (lojas, quiosques e restaurantes)

Obras aceleradas

Início da obra: fevereiro de 2013
Previsão de conclusão: abril de 2016
My Home (personalização):
encerrada (1ª fase)
Previsão de visitação à
obra (Espião do Lar): a definir
Unidades: 136
2 e 3 dorms. (1 suíte)

Lazer completo

Início da obra: junho de 2013
Previsão de conclusão: agosto de 2016
My Home (personalização):
encerrada (1ª fase)
Previsão de visitação à
obra (Espião do Lar): a definir
Unidades: 136
2 e 3 dorms. (1 suíte)
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Av. Kennedy x Av. Senador Vergueiro - São Bernardo do Campo - SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Telefone de vendas:
(11) 4332-4949 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/marcozeromix

Av. Kennedy x Av. Senador Vergueiro - São Bernardo do Campo - SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
33%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Telefone de vendas:
(11) 4332-4949 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/marcozerosbc

Av. Kennedy x Av. Senador Vergueiro - São Bernardo do Campo - SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
30%
45%
90%
40%
40%
15%

Telefone de vendas:
(11) 4332-4949 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/marcozerosbc

Av. Kennedy x Av. Senador Vergueiro - São Bernardo do Campo - SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
50%
30%
0%
0%
0%
5%
5%
0%

Telefone de vendas:
(11) 4332-4949 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/marcozerosbc

Ao lado do metrô

Início da obra: outubro de 2013
Previsão de conclusão: outubro de 2016
My Home (personalização):
encerrada (1ª fase)
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): a definir
Unidades: 76
2 dorms. e 3 dorms. duplex (1 suíte)

Preço acessível

Início da obra: outubro de 2013
Previsão de conclusão: agosto de 2016
My Home (personalização):
encerrada (1ª fase)
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): a definir
Unidades: 90
2 e 3 dorms. (1 suíte)

Polo de negócios

Início da obra: outubro de 2013
Previsão de conclusão: outubro de 2016
My Home (personalização):
encerrada (1ª fase)
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): a definir
Unidades: 84 salas comerciais +
1 loja térrea

Obra concluída

Ed. Premium

Início da obra: maio de 2012
Previsão de conclusão: dezembro de 2014
My Home (personalização): encerrado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): já realizado
Unidades: 32
2 dorms. (2 suítes)

Rua Cipriano Barata, 3.322 – Bairro Ipiranga – SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
85%
55%
0%
0%
5%
5%
10%
0%

Telefone de vendas:
(11) 2062-1115 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/wish

Rua Francisco Hurtado, 30 – Bairro Saúde – SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
95%
80%
0%
0%
10%
30%
30%
0%

Telefone de vendas:
(11) 5058-1596 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/piemonte

Travessa Daré, 74 – Largo do Rudge Ramos – SBC –SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Telefone de vendas: (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/wynn

Rua Ascencional, 237 – Morumbi – São Paulo – SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Telefone de vendas:
(11) 3744-2051 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/firstclass
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Lazer completo

Ed. Athenas
Início da obra: outubro de 2012
Previsão de conclusão: outubro de 2015
My Home (personalização):
em andamento (2ª fase)
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): a definir
Unidades: 70
2 dorms. (1 suíte)

Lazer completo

Ed. Londres
Início da obra: outubro de 2012
Previsão de conclusão: outubro de 2015
My Home (personalização):
em andamento (2ª fase)
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): a definir
Unidades: 70
2 e 3 dorms. (1 suíte)

Lazer completo

Ed. Rio de Janeiro
Início da obra: outubro de 2012
Previsão de conclusão: dezembro de 2015
My Home (personalização):
em andamento (2ª fase)
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): a definir
Unidades: 70
2 e 3 dorms. (1 suíte)

Alto padrão

Ed. Chateau e Ed. Versalhes
Início da obra: outubro de 2012
Previsão de conclusão: março de 2015
Unidades: 160
3 dorms. (3 suítes) ou
4 dorms. (2 ou 4 suítes)
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Rua Manoel Salgado, 333 – Saúde – São Paulo – SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
98%
60%

Telefone de vendas:
(11) 2083-8898 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/olimpic

Rua Manoel Salgado, 333 – Saúde – São Paulo – SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
98%
90%
100%
50%
90%
50%

Telefone de vendas:
(11) 2083-8898 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/olimpic

Rua Manoel Salgado, 333 – Saúde – São Paulo – SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
95%
50%

Telefone de vendas:
(11) 2083-8898 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/olimpic

Rua Caminho do Pilar, 537 – Jd. Bela Vista – Santo André-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
87%
95%
98%
58%
98%
35%

Telefone de vendas: (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/royalemerit

Obra concluída

Rua Engenheiro Isaac Garcez, 418, Vila Caminho do Mar – São Bernardo do Campo - SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

Ed. Diego
Início da obra: abril de 2012
Previsão de conclusão: maio de 2015
My Home (personalização): encerrado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): já realizado
Unidades: 48
3 dorms. (1 suíte)

Obra concluída

Telefone de vendas:
(11) 4177-5382 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/classic

Rua Engenheiro Isaac Garcez, 418, Vila Caminho do Mar – São Bernardo do Campo - SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

Ed. Isabella
Início da obra: abril de 2012
Previsão de conclusão: novembro de 2014
My Home (personalização): encerrado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): já realizado
Unidades: 60
3 dorms. (1 suíte)

Próximo ao metrô

Av. Jardim Japão, 1.599 (esquina com a Rua Tanque Velho) – Tucuruvi – São Paulo – SP

Ed. Paineira

Entrega antecipada - Pronto para morar

MBIGUCCI

Início da obra: novembro de 2011
Obra concluída: entregue
My Home (personalização): encerrado
Visitação à obra
(Espião do Lar): já realizado
Unidades: 180
2 dormitórios (1 suíte)
3 dormitórios (1 suíte)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Telefone de vendas:
(11) 4177-5382 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/classic

Início da obra: setembro de 2011
Previsão de conclusão: novembro de 2014
My Home (personalização): encerrado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): já realizado 2014
Unidades: 64
2 dormitórios (1 suíte)

Ed. Charme e Ed. Requinte

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Telefone de vendas: (11) 2201-1651
www.mbigucci.com.br/reservatropical

Estrada das Lágrimas, 1.466 – São Caetano do Sul-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Telefone de vendas: (11) 4232-0524
www.mbigucci.com.br/status
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Empreendimentos prontos com
algumas unidades disponíveis

Dormitórios:
2
Vagas de garagem:
1
Área privativa:
46,38 m²

Dormitórios:
2
Vagas de garagem:
1
Área privativa:
47,19 m², 48,29m²
e 50,60m²

Localização: Rua Manoel Salgado, 100
Jd. Santa Cruz – Saúde – São Paulo - SP

Localização: Av. Águia de Haia, 3.849
Ponte Rasa – São Paulo - SP

Telefone de vendas: (11) 2264-2307
www.mbigucci.com.br/realizza

Telefone de vendas: (11) 2047-9009
www.mbigucci.com.br/aguiadehaia

N O V A

SANTO ANDRÉ II

Dormitórios:
2
Vagas de garagem:
1
Área privativa:
46,60 m2
Localização: Rua Quatá, 641
Vl. Palmares – Santo André - SP

Localização: Rua Itu, 293
Baeta Neves – São Bernardo do Campo – SP

Telefone de vendas: (11) 4421-1666
www.mbigucci.com.br/novasantoandreii

Telefone de vendas: (11) 4121-1252
www.mbigucci.com.br/up

Dormitórios:
2 ou 3 (1 suíte)
Área privativa:
65,15m², 57,36m²
e 52,44 m²
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Dormitórios:
2 e 3 (1 suíte)
Vagas de garagem:
1 ou 2
Área privativa:
50m², 60m² e 75m²

Dormitórios:
3 suítes
Vagas de garagem:
2 ou mais
Área privativa:
129, 57m²

Localização: Av. João Firmino, 1520
Assunção – São Bernardo do Campo - SP

Localização: Av. Redenção, 423
Jd. Das Américas – São Bernardo do Campo - SP

Telefone de vendas: (11) 4356-2929
www.mbigucci.com.br/starlife

Telefone de vendas: (11) 4330-6895
www.mbigucci.com.br/maximus
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PREMIADA COMO A MELHOR CONSTRUTORA DO BRASIL
DE CAPITAL FECHADO PELA REVISTA ISTO É DINHEIRO.

PRÊMIO "As Melhores da Dinheiro 2014"*

Milton Bigucci recebe prêmio das mãos do ministro Edson Lobão

30 ANOS
9.000 UNIDADES

SUCESSO

1 MILHÃO DE M2
CONSTRUÍDOS

365 TORRES

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

TECNOLOGIA

ENERGIA SUSTENTABILIDADE

CONFIANÇA

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

INOVAÇÃO E
QUALIDADE

SOLIDEZ
ADMINISTRAÇÃO

COMPROMISSO
SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

RESPEITO

CREDIBILIDADE

CONQUISTAS

RESPONSABILIDADE
TRANSPARÊNCIA

PROJETOS

PLANEJAMENTO

ESTABILIDADE

*Prêmio entregue no Citibank Hall em São Paulo, na noite de 28/8/2014, com as presenças do vice-presidente da República, Michel Temer, do ministro da Fazenda, Guido Mantega, ministro da Secretaria da
Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, ministro-chefe de Aviação Civil, Wellington Moreira Franco, ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, do
presidente executivo da Editora Três, Caco Alzugaray, do diretor editorial da Revista IstoÉ Dinheiro, Carlos José Marques, entre outras autoridades e mais de 500 convidados.

Saiba como foi no site:

www.mbigucci.com.br/asmelhoresdadinheiro2014
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