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Especial casamento:
tudo para o grande dia

Saúde - São Paulo

Construindo uma vida melhor

MBigucci entrega mais dois grandes empreendimentos

São Bernardo
do Campo

A FORÇA DA MARCA

ACREDITAMOS NA
RETOMADA DA ECONOMIA
ESTAMOS PREPARANDO O
FUTURO COM INVESTIMENTOS
NO ABC E NA CAPITAL.
Apenas nos últimos meses e em meio à crise, adquirimos
15 novos terrenos, que permitirão a construção de novas
habitações, a geração de centenas de empregos e a
realização de muitos sonhos.

Em toda a Região Metropolitana de São Paulo, a MBigucci está
adquirindo novos terrenos para incorporações, indústrias e comércio.
Antes de vender o seu, ou se tiver interesse em parcerias com
empreendimentos residenciais ou industriais, fale com quem
entende do assunto. Fale com a MBigucci!

OFEREÇA SEU TERRENO - RESIDENCIAL , COMERCIAL OU INDUSTRIAL

5595-9640
sergio@mbigucci.com.br

PALAVRA DO PRESIDENTE

Esperança
O

mercado imobiliário há muitos anos não passava por
uma crise como a atual. Os índices de lançamentos e
vendas chegaram ao fundo do poço.

SP, em Santo André e em São Bernardo do Campo.
Demitimos muito menos do que deveríamos ter feito em
função da crise. Nossa parte estamos fazendo.

Estou há 55 anos (desde 1961) no ramo da construção
civil e passei por várias crises, nunca, porém, com a falta de
confiança como a agora vista.

Cabe ao novo governo trazer de volta a felicidade e a
confiança da população. As novas medidas precisam ser
urgentes, insisto. O Brasil está semi parado.

A mudança de governo é um passo para a volta do otimismo.
A simples mudança tem o condão de ligar a tomada. Espero
que as medidas para a volta do crescimento sejam tomadas
com urgência e firmeza. A redução dos gastos públicos
permitirá um equilíbrio sem passar por criação ou aumento
de impostos. Talvez as medidas sejam impopulares, mas é
preciso tomá-las sob pena de caminharmos para ser uma
nova Grécia.

Sucesso e saúde a todos.

Milton Bigucci*

Medidas populares, às vezes, são necessárias, porém não
sempre. Medidas racionais de equilíbrio trazem como fim
o sucesso de uma nova nação e consequentemente de um
povo. Algumas medidas amargas devem ser tomadas para
que as futuras gerações possam sobreviver.
Tenho esperança que o novo governo, sem entrar em
problemas políticos, possa nos mostrar a que veio,
principalmente porque já alegou que não pretende a
reeleição. Não precisa fazer média com ninguém. Apenas
governar e fazer o melhor. Não se calar perante as oposições.
Responder à altura com atitudes e resultados bons. Deve
aumentar a produção privada, dar emprego, enxugar o
Estado, fazer o povo caminhar com as próprias pernas e
fazê-lo voltar a ser feliz.
Temos que nos dar as mãos e lutar por essa causa. Só
assim poderemos sair do fundo do poço. Com otimismo,
perseverança, muito trabalho e denodo chegaremos lá
novamente. Lembro de épocas áureas, nas quais mais se
construiu e mais se deu emprego e o povo era mais feliz.
Estamos fazendo a nossa parte. Estamos entregando seis
novos prédios aos compradores. Lindos e espetaculares.
O Edifício Marco Zero Prime, em São Bernardo do Campo
(entregue em 28/4/2016); o Wish Residence, no Ipiranga,
em São Paulo (em 26/4/2016); o Marco Zero Premier,
também em São Bernardo (dia 25/8/2016); o Piemonte
MBigucci, na Saúde, em São Paulo (em 30/8/2016);
e ainda este ano entregaremos o Wynn Tower, no Rudge
Ramos-SBC, e o Marco Zero Tower, no Centro de São
Bernardo. Temos vários lançamentos previstos no Ipiranga-

*MILTON BIGUCCI é presidente da construtora
MBigucci, presidente do Conselho Deliberativo
da Associação dos Construtores do Grande
ABC, membro do Conselho Consultivo Nato do
Secovi-SP e do Conselho Industrial do CIESP,
conselheiro vitalício da Associação Comercial de
São Paulo e 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.
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ACONTECE

Crédito: Mário Chechi

Olho no Olho

Os diretores da MBigucci, Milton e Roberta
Bigucci, estiveram reunidos com o governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin, durante o evento
Política Olho no Olho - Núcleo de Altos Temas
(NAT), promovido pelo Secovi-SP, dia 29/7/2016.
Na ocasião, a desburocratização do setor e as obras
públicas habitacionais em andamento foram o
tema central do encontro.
Alckmin durante encontro no Secovi, com os
diretores Milton e Roberta Bigucci e Marcus
Santaguita, presidente da ACIGABC

Crédito: Calão Jorge

Atitude
“O que o Vale do Silício tem que o Vale do
Anhangabaú não tem?” Esse foi o tema
abordado pela consultora e especialista
em Gestão de Pessoas, Vania Ferrari,
em palestra na Convenção Secovi, dia
29/8/2016. Vania compartilhou suas
experiências em viagem ao Vale do Silício
(EUA) e destacou que com atitude, altivez
e busca de conhecimentos, teremos as
mesmas oportunidades: “Seja humilde,
evite linguagens técnicas desnecessárias,
ignore os limites, ouça com atenção,
melhore o que já é bom, peça ajuda e ajude
mais”, indica a consultora.
Divulgação/ACIGABC

Márcia Taques e Roberta Bigucci com
a palestrante, Vânia Ferrari (centro):
“Ser gentil e humilde faz diferença no
mundo corporativo”

Desempenho

Milton Bigucci Junior e Márcia Menezes
com os diretores da ACIGABC
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O auditório da Associação dos Construtores do Grande
ABC (ACIGABC) lotou para a palestra “O que mudou na
construção civil com a Norma de Desempenho”, ministrada
pela renomada arquiteta e urbanista, Márcia Menezes dos
Santos. O evento, que reuniu engenheiros, arquitetos,
empresários e profissionais do mundo acadêmico, fez parte
do Ciclo de Debates da entidade e foi coordenado pelo
diretor técnico Milton Bigucci Junior, que também é vicepresidente da ACIGABC.

Crédito: Calão Jorge

70 anos
Os diretores da MBigucci prestigiaram a Sessão Solene em
comemoração aos 70 anos do Secovi-SP (maior sindicato
do setor imobiliário da América Latina), presidido por Flávio
Amary. O evento foi realizado em 13/6/2016, na Assembleia
Legislativa de São Paulo, com a propositura da Deputada
Maria Lúcia.
Roberta Bigucci, Maria Lúcia, Milton
Bigucci e Flávio Amary. “70 anos de muita
parceria e dinamismo no setor”

Big Conhecimento
Criado pela MBigucci para compartilhar experiências práticas
com o meio acadêmico, o programa “Big Conhecimento”
recebeu dia 19/7/2016 um grupo de estudantes de Logística
da UFABC (Universidade Federal do ABC). A visita técnica,
realizada no centro logístico MBigucci Business Park Diadema,
localizado na Av. Fagundes de Oliveira, 538/Diadema, foi
acompanhada pelo diretor técnico da construtora, Milton
Bigucci Junior, pelo engenheiro Leandro Caruso e por Vanessa
de Paiva, da Retha Administradora.

Estrutura diferenciada do Business Park Diadema
chamou atenção dos alunos de logística da UFABC

Tocha Olímpica
O clima de união das Olimpíadas também contagiou a todos
da MBigucci, que puderam tirar fotos com a Tocha Olímpica.
Os colaboradores da empresa também acompanharam de
camarote a passagem da tocha, conduzida em frente ao
empreendimento Marco Zero MBigucci, em São Bernardo do
Campo, dia 23/7/2016*.
*A construtora e os anunciantes reunidos nesta revista não possuem relação com os
Jogos Rio 2016 e patrocinam apenas esta revista.
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ENTREVISTA
foto: Revista Tributarista

Aos 81 anos de idade Gandra é um
dos juristas mais respeitados do Brasil

Ives Gandra: jurista, poeta e carateca
Foi ele o autor do primeiro parecer jurídico pedindo o impeachment de Dilma

F

ormado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco
da USP e Doutor em Direito pelo Mackenzie, além de
dezenas de outros títulos na área acadêmica, o advogado
e tributarista Ives Gandra da Silva Martins é um dos juristas
mais respeitados do Brasil. Foi ele o autor do primeiro
parecer jurídico pedindo o impeachment de Dilma Rousseff,
por improbidade administrativa.

do São Paulo, time do qual também é conselheiro vitalício.
Confira a entrevista:
(Agradecemos aos nossos colaboradores: Dr. Luis Gustavo
Trabachini, Dr. Samuel Silva e Katia Kemos que contribuíram
com o envio de perguntas).

MBNews: Muito se discute se a presidente Dilma sabia ou

Sua brilhante carreira foi trilhada na área da Justiça, mas,
justiça seja feita também a um outro lado de Gandra, o de
poeta, esportista e apaixonado.

não, se teve culpa ou dolo (intenção) no caso da Petrobrás.
Qual a sua opinião? Só a culpa já seria suficiente para o
impeachment?

Aos 81 anos de idade, é casado há 57 com Ruth Vidal Silva
Martins, sua musa inspiradora de grande parte de suas
poesias. Pai do ministro do TST, Ives Gandra Martins Filho,
Gandra pai é autor de mais de 40 livros, além de coautor em
outras 150 publicações e mais de 800 estudos em diversas
áreas. Em 2015, lançou a edição “Poesia Completa”,
coletânea que reúne seus 12 livros de poesias em 750
páginas.

Gandra: Nas diversas delações premiadas, o líder de

Irmão do famoso pianista e maestro João Carlos Martins,
Gandra nos revela ainda outras curiosidades: foi um dos
primeiros faixas-preta em karatê no Brasil, além de ter sido
boxeador, piloto de avião, maestro e autor de peças teatrais.
Para completar, é um apaixonado por futebol, torcedor roxo
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seu governo no Senado, como o principal executivo da
Odebrecht, segundo os jornais, dizem que ela sabia de tudo.
De resto, seria muito difícil que tendo sido presidente do
Conselho da Administração da Petrobrás, Ministra de Minas
e Energia no Governo Lula, presidente durante 5 anos e 4
meses do país e não soubesse do assalto à Petrobrás em
bilhões e bilhões de reais.
De qualquer forma, sem entrar no mérito, entendo que
a culpa grave é “ato de improbidade” segundo pacifica
jurisprudência do STJ e dos TRFs Regionais (negligência,
imperícia, imprudência e omissão) e da Lei de Improbidade
Administrativa. Em meu site (www.gandramartins.adv.
br) encontra-se parecer em que examino estes aspectos

(Lei 1079/50, acrescentada pela Lei 10.028/00 - artigo
9º e Lei 8.429/90 – artigo 11). À evidência, se a Lei de
Improbidade Administrativa pune a culpa, já seria suficiente
para o impeachment.

Haverá necessidade, todavia, de desinchar a burocracia,
simplificando a legislação e reduzindo as exigências
desnecessárias sobre o cidadão, que ainda é no Brasil um
cidadão objeto.

MBNews: Constitucionalmente é possível antecipar as No dia em que formos, nós cidadãos, chamados pelos
eleições?

Gandra: Não. O direito adquirido é cláusula pétrea na lei
suprema (artigo 5º, inciso XXXVI). As eleições só poderiam
ser antecipadas na hipótese do artigo 81 da lei suprema,
o que implicaria o afastamento da presidente Dilma e a
renúncia do Presidente interino. Sem a renúncia deste, o
artigo 81 não pode ser acionado.

MBNews: Como o senhor analisa a relação dos direitos
Poder X Cidadão? O Brasil ainda tem jeito?

Grandra: O Brasil, à evidência, tem jeito, apesar do

Governantes de “Excelências” e nós os chamarmos de
“Senhorias”, pois a nosso serviço, estaremos melhor.

MBNews: O senhor é a favor ou contra a pena de morte?
Gandra: Sou contra. Só Deus é Senhor da vida e deve
determinar a hora da morte. O pacto de São José, a que o
Brasil aderiu, proíbe o aborto e a pena de morte aos países
que não as tenham, que não podem voltar a tê-las e aqueles
que vierem a abolir estarão proibidos de retornar (artigo 4º).
E a Constituição Brasileira, no “caput” do artigo 5º, declara
ser inviolável o direito à vida.

monumental fracasso da presidente Dilma e do ex- MBNews: Em 2015, o senhor lançou o Livro “Poesias
completas”, muitas escritas
presidente Lula em criarem
um modelo distributivista “No dia em que formos, nós cidadãos, em homenagem à D. Ruth,
sua esposa. Como o senhor
à custa do setor produtivo
chamados pelos Governantes de
equilibra os compromissos e
nacional, aparelhando uma
‘Excelências’ e nós os chamarmos
a vida pessoal?
máquina administrativa que
se esclerosou por inchaço e de ‘Senhorias’, pois a nosso serviço,
Gandra: Saulo Ramos
incompetência de seus amigos
estaremos melhor”
(advogado, jurista e exlá colocados (113.000 não
concursados contra 4.000 nos EUA e 600 na Alemanha), o Ministro da Justiça) e eu, quando estudantes – ele conta
o episódio no livro Código da Vida –, saíamos pelo interior
que arrasou de vez com a economia.
declamando poesias próprias, aos fins de semana, a convite
O novo Governo parece estar limpando a casa e reconstruindo das Municipalidades. Dizíamos, então, que a advocacia seria
o nosso “bico” para sustentar o poeta. Fui presidente da
seus alicerces.
Academia Paulista de Letras (2005/2006). Escrevi 15 livros
de poesias, 12 deles constam da edição “Poesia Completa”.
Tenho uma peça teatral em redondilhas maiores, em que
a unidade de tempo, de lugar e ação (5 atos – “Caçador
Caçado”) foi respeitada, além de um romance sobre o
período pré-revolucionário de 1963 (“Um Advogado em
Brasília”). Tenho livros de história e filosofia publicados
e pertenço também à Academia Paulista de História e
Academia Brasileira de Filosofia.

Um dos primeiros faixas-preta do
Brasil, Gandra fazia exibições na TV
quebrando telhas com as mãos

Minha poesia é quase toda dedicada à minha esposa, com
quem namoro há 63 anos (desde 24/12/1953) e estou
casado há 58 anos (dia 31/07/1958). A poesia auxilia
a viver melhor a união conjugal e familiar, sendo possível
regular bem a vida profissional, cidadão e familiar. É uma
questão de administrar o tempo, dando a cada uma destas
dimensões pessoais mais qualidade do que quantidade de
tempo.
MBIGUCCI NEWS
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MBNews: É verdade que o senhor fazia programa de tevê
lutando karatê ?

Gandra: Realmente, fui um dos primeiros faixas-preta do
Brasil (1º grau apenas). Recebi do Japão, por ter sido dos
primeiros, o 3º grau honorário e seu doutor honoris causa
em artes marciais pela Erich Fromm World University
(Flórida).

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
(...) § 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado,
por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal
Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de
partido político nela representado e pelo voto da maioria de
seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento
da ação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35,
de 2001)

Meu nome e fotografia estarão, inclusive, no Museu
do Karatê-Do de Okanawa, no Japão, onde começou a
modalidade. Na época, por ser novidade no Brasil, fazíamos, Como o crime atribuído era obstrução dos trabalhos
os pouco praticantes, programas de exibição nas televisões. legislativos, o Supremo teria que encaminhar a denúncia
contra o Deputado Eduardo
Cheguei a quebrar oito
telhas superpostas, 4 tijolos “Amo muito minha mulher, mas apesar Cunha para a Câmara e não
assumir o papel do Legislativo.
empilhados e 2 madeiras de
de amores diferentes, amo o SPFC
pinho juntas, de 1 polegada
há mais tempo (1943 contra 1953)” O artigo 102 da Constituição
Federal que declara ser o
cada uma. Fui graduado pela
Academia do Sensei Akamine, que introduziu a modalidade STF “guardião da Constituição” teve um acréscimo de
no Brasil. O único que quebrava tais peças com qualquer das competência. Lê-se, agora, “guardião e legislador supremo,
quando assim entender”. Infelizmente, não é o único caso,
duas mãos era eu.
como já escrevi no artigo “O Supremo Constituinte”, na
MBNews: Com dois irmãos pianistas famosos, João Carlos Folha de S.Paulo.
Martins e o José Eduardo Martins, o senhor não se arriscou
MBNews: Como torcedor e conselheiro do São Paulo
na música?
Futebol Clube, o senhor acompanhou de perto a crise do
Gandra: Estudei piano. Eu e meus 3 irmãos estudamos time. Como avalia essa fase dentro e fora de campo do seu
música em casa. Cheguei a dar concertos em conservatórios. time do coração?
Compus músicas aos 17 anos, pois pertencia à Associação
Brasileira de Jovens Compositores, músicas executadas em Gandra: Sou sócio nº. 20 do SPFC desde 1943. Sou um dos
concertos organizados pela ABJC. Na missa de 100 anos de 14 Cardeais. Presidi o Conselho dos Cardeais (Consultivo)
meu pai, por ter estudado harmonia e contraponto, além do de 1999 a 2004. Amo muito minha mulher, mas apesar
piano, regi a Orquestra de Baccarelli no Aleluia de Handel, de amores diferentes, amo o SPFC há mais tempo (1943
transmitida ao vivo pela Rede Vida. Deixei a música, quando contra 1953).
com 18 anos fui estudar na França e também porque a
concorrência, em casa, era muito forte e eu não conseguiria O SPFC não vai bem. Leco (atual presidente do clube)
nunca competir com meus irmãos, apesar de Guiomar está procurando colocar a casa em ordem, mas enfrenta
Novaes ter dito a meu pai, ao ouvir os 3 irmãos - creio ter dificuldades financeiras e de oposição. O próprio time reflete
sido o único erro de sua vida –, que eu era o melhor dos 3. este momento de instabilidade. Precisa, todavia, melhorar.
Para não desmerecer a sua avaliação, nunca mais toquei em Às vezes, paga-se um preço nesta tentativa, como vem
ocorrendo.
público, assim ninguém poderia desmenti-la.

MBNews: Em recente julgamento no Supremo Tribunal
Federal, os ministros autorizaram a prisão antes do trânsito
em julgado da decisão, o que vai contra o princípio da
presunção de inocência garantida pela Constituição Federal.
O STF não deveria ser o “guardião da Constituição”?

Grandra: Considero uma decisão equivocada, pois o STF
incinerou, no julgamento, o artigo 53, §3º da Lei Suprema,
assim disposto:
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Poesias e o futebol tricolor: grandes paixões de Gandra

MUITO MAIS DO
QUE VOCÊ IMAGINA!

A Estância Alto da Serra é muito mais do que um espaço para shows.
São 950.000m2, com mais de 5 espaços para a realização de diversos
eventos e capacidade de até 10.000 pessoas.
Venha conhecer de perto nosso complexo de entretenimento.

eventos@estancia.com.br | www.estancia.com.br
COMPLEXO DE
ENTRETENIMENTO

MBigucci
na Mídia

Confira as matérias na íntegra no site www.mbiguci.com.br/imprensa

Jornal Nacional – TV Globo
19/5/2016
Repórter Roberto Kovalick
entrevista Milton Bigucci
Junior e colaboradores sobre a
cadeia produtiva do emprego
na Construção

Tribuna do ABCD
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O Globo
2/6/2016

Expressão
1/6/2016

DGABC
6/6/2016

ABC Repórter
12/5/2016
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MBIGUCCI NA MÍDIA
Portal Finanças Femininas
2/9/2016
Matéria em destaque com o perfil de Roberta Bigucci,
diretora da MBigucci e fundadora do Big Riso. Confira
na íntegra em: www.mbigucci.com.br/imprensa
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AQUI TEM O CARRO

QUE É A SUA CARA!

Estrada das Lágrimas, 77

Rudge Ramos SBC/SP
www.autoshoppingimigrantes.com.br

SAÚDE

Medula óssea: você já é um doador?
No Brasil, a chance de encontrar um doador compatível é de uma em cem mil

P

roduzindo diversas células a todo momento, o nosso
organismo nos dá a incrível chance de salvar vidas
com uma ação de solidariedade. É na doação de uma
pequena parte da medula óssea que pacientes com
leucemia, linfoma e doenças que afetam o sangue,
veem uma esperança de vida quando o corpo já não
responde mais a tratamentos convencionais, como a
quimioterapia.

o câncer e outras doenças relacionadas ao sangue, a
medula acaba sendo danificada e até mesmo destruída.
É nesses casos que o transplante de medula óssea
se torna a única opção de tratamento. “A doação de
uma pequena parte da medula óssea é um gesto
de amor ao próximo, pois pode salvar uma vida. Há
aproximadamente 80 doenças em que o transplante
pode ser indicado, podemos destacar alguns cânceres
resistentes como leucemias, linfomas, neuroblastomas,
Encontrar um doador compatível não é um desafio mieloma, anemias entre outras doenças”, explica o
simples. A busca começa por parentes próximos, pais oncologista Jairo Cartum, responsável pela Oncopediatria
e irmãos, que têm 25% de
da Faculdade de Medicina do
“Acredito que se você valoriza a ABC.
chance de compatibilidade
com o paciente. Quando o
vida, você pode ser um doador
doador não é encontrado entre
De acordo com oncologista,
de medula óssea.”
os familiares, o REDOME
o procedimento de doação
(Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula de medula não causa nenhum prejuízo à saúde do
Óssea) cruza os dados genéticos do paciente com os doador e em poucas semanas as células se recompõem.
registros de doadores de todo o país, mas ainda assim Quanto mais doadores cadastrados, maior é a chance do
a chance de encontrar um indivíduo com uma medula paciente de conseguir um transplante compatível.
óssea que seja compatível é de uma em cem mil.
Responsável pela produção das células do nosso sangue,
a medula óssea é um líquido gelatinoso que ocupa o
interior dos ossos. Na oncologia, o transplante de
medula óssea é visto como uma alternativa para tumores
resistentes às doses convencionais de quimioterapia.
Conforme a medicação é aumentada para combater
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Transplante
O transplante é a substituição da medula óssea
doente por uma saudável. Com isso, o organismo
do paciente transplantado passa a produzir novas
células da medula óssea e do sangue.

Como Doar
1- Você precisa ter entre 18 e 54 anos, não ter
HIV, Hepatite C ou câncer e outras doenças
impeditivas. Compareça ao Hemocentro com
documento oficial com foto.

3- Seus dados cadastrais
e o seu HLA serão
incluídos no Registro
Nacional de Doadores de
Medula Óssea, o
REDOME, ligado ao
Ministério da Saúde.

5- Se houver
compatibilidade com
algum paciente, você será
chamado para fazer testes
mais completos. Depois
da compatibilidade
confirmada, você será
avaliado por um médico e
decidirá sobre a doação.

7- A recuperação é
rápida, você volta para
casa no mesmo dia ou
no dia seguinte da
doação. A medula se
recompõe em 15 dias.

2- Será colhido um tubinho
de sangue para o exame de
compatibilidade (HLA).
Nesse exame será verificado
seu tipo de medula óssea.

4- Toda vez que houver uma busca
por doadores, suas informações
serão cruzadas com as informações
do paciente. É imprescindível
manter sempre o cadastro
atualizado, pois é por ele que
você será localizado quando um
paciente precisar de você!

6 - A doação pode ser feita de
duas maneiras:
- por meio de aférese, ou seja,
você recebe uma medicação
injetável por cinco dias para forçar as
células-tronco a irem para o sangue.
Depois, são coletadas com ajuda
de uma máquina como uma doação
de plaquetas.
- coleta direta do osso da bacia, o
procedimento é feito com anestesia
e a medula óssea é colhida da região
das nádegas com seringas e agulhas,
sem corte e sem afetar os nervos.
Saiba mais:
www.redome.inca.gov.br
www.ameo.org.br
MBIGUCCI NEWS
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Atualize seus dados

transplante. “Por meio de palestras, vídeos e materiais
didáticos, divulgamos a doação de medula óssea. Não
podemos deixar de lembrar o quanto é importante
manter o cadastro ativo. Algumas pessoas desistem
de fazer a doação e acabam frustrando as esperanças
do paciente. Quando isso acontece, todos os recursos
gastos com a realização de exames também são jogados
fora”, ressalta Wagner Fernandes, gerente geral da
AMEO.
A engenheira Sheila Silva, que trabalha no Depto. de
Planejamento da MBigucci, é doadora de sangue desde
os 18 anos. Em uma de suas doações foi informada do
transplante de medula óssea por uma campanha do
hospital: “Fiz o cadastro mas ainda não fui chamada para
fazer a doação. Caso apareça um paciente compatível,
estarei à disposição. Acredito que se você valoriza a vida,
você pode ser um doador de medula óssea.”

P

ara quem precisa do transplante, o tempo é precioso
e os doadores são localizados pelas informações
cadastradas no site. Quando
Atualmente o REDOME,
uma mudança de endereço ou “Manter os seus dados atualizados que pertence ao Ministério
telefone é feita sem atualização
da Saúde, tem 4 milhões de
no cadastro do REDOME é de
no instituto, o processo
doadores cadastrados e é o
extrema importância.”
de procura demora mais
3º maior banco de doadores
colocando o paciente em risco
de medula óssea do mundo,
de vida. Se você já é cadastrado, atualize os dados em: ficando atrás só dos Estados Unidos e da Alemanha.
redome.inca.gov.br/doador/
Apesar dos números expressivos, milhares de vidas ainda
são perdidas pela falta de um paciente com medula
Em São Paulo, a AMEO (Associação da Medula Óssea) compatível para transplante.
também realiza o cadastro de doadores na Santa Casa
de São Paulo. Além disso, a entidade mantém uma Casa Acesse: redome.inca.gov.br
de Apoio que oferece acolhimento aos pacientes que
moram longe do local de tratamento antes e depois do

Cordão Umbilical
Após muitas pesquisas realizadas, foram
identificadas no cordão umbilical dos
bebês recém-nascidos uma grande
quantidade de células-tronco, que
são fundamentais para quem precisa do
transplante de medula óssea. Desta forma a
doação voluntária do cordão umbilical também pode
salvar vidas.
A doação deste material genético é feita somente
em maternidades credenciadas no programa Rede
BrasilCord. Após o nascimento, o cordão umbilical
é pinçado e separado do bebê, então é realizada
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a drenagem do sangue do cordão, cerca de 70 a
100 ml, para uma bolsa de coleta. Depois desse
procedimento, no laboratório, as células-tronco
são separadas e preparadas para o congelamento,
podendo ficar nesse estado por tempo indefinido.
O INCA (Instituto Nacional do Câncer) ressalta que
a doação voluntária é confidencial, sem troca de
informações entre o doador e o receptor. De acordo
com a entidade, no Brasil já foram armazenadas
15.345 bolsas de sangue do cordão, 163 já foram
utilizadas para transplantes.

Gestante, saiba mais em:
redome.inca.gov.br/cordao-umbilical

CAPA

Fachada do Piemonte MBigucci
Playground e pergolado
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Fitness equipado

Piemonte MBigucci é entregue com
grande festa
Com uma belíssima área de lazer, empreendimento localizado na Saúde/SP superou as
expectativas dos clientes

A

ssim como o nome “Piemonte” foi inspirado na
hospitalidade desta região ao norte da Itália, o clima
de festa e alegria contagiante dos italianos também
inspirou a inauguração do condomínio Piemonte
MBigucci, entregue em 30 de agosto de 2016. O evento
reuniu mais de 300 convidados entre proprietários e
seus familiares, fornecedores, colaboradores e toda a
diretoria da MBigucci, que sempre faz questão de estar
presente, dando as boas-vindas aos futuros moradores.
O novo condomínio está localizado na Rua Francisco
Hurtado, 30 - esquina com a Rua Rosa de Morais, no
Bairro Saúde-SP.
Além dos sorteios de dezenas de brindes de empresas
parceiras da construtora e de um delicioso coquetel,
os clientes do Piemonte tiveram mais um excelente
motivo para festejar: a entrega de todos os espaços
de lazer equipados e decorados. “Foi um upgrade de
cortesia que a MBigucci ofereceu. A decoração das
áreas não constava no contrato de compra e venda, mas
ficamos felizes em poder presentear os clientes com esta

surpresa”, ressaltou o diretor técnico Milton Bigucci
Junior, durante o evento.
O presidente da construtora, Milton Bigucci, também
aproveitou a oportunidade para agradecer a todos:
“Primeiro aos clientes, pela confiança em nós depositada,
e segundo a toda nossa equipe de colaboradores,
pelo comprometimento e qualidade do trabalho nesse
empreendimento que ficou maravilhoso”, destacou
Bigucci. “Entregamos 4 prédios nos últimos 60 dias e
temos mais duas entregas próximas, totalizando 946
unidades entregues em 2016. Um grande orgulho para
MBigucci”, completou.

Lazer completo: piscina adulto com deck molhado,
piscina infantil, ducha, quadra de futebol, playground,
churrasqueira com forno para pizza, salão de festas,
salão de jogos, brinquedoteca, lan house, fitness,
praça central, praça dos namorados, fonte, pergolado e
solarium.

www.mbigucci.com.br/piemonte

Opinião dos clientes
“Compramos no Piemonte como
investimento e a MBigucci superou
nossas expectativas. O atendimento
da empresa é muito bom, com atitudes
transparentes. O envio dos e-mails,
mês a mês, de acompanhamento
da obra e o cumprimento de prazos
nos deu ainda mais confiança.
A qualidade dos acabamentos
também impressionou. Com certeza
indicaremos aos amigos.”
Alexandre e Gisele de Castro

MBIGUCCI NEWS
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Piscina adulto com deck e piscina infantil

Fonte e pergolado

Quadra com grama sintética

Salão de jogos equipado

90 unidades
2 e 3 dormitórios (1 suíte)
43m² a 58m² de área privativa
terraço grill
Rua Francisco Hurtado, 30 /Saúde-SP
www.mbigucci.com.br/piemonte
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“O Piemonte ficou maravilhoso! Foi
uma surpresa muito agradável receber
da construtora as áreas de lazer já
decoradas e equipadas. Gostamos
muito também do Programa My Home
(personalização de acabamentos),
colocamos ladrilhos na cozinha,
banheiros, trocamos as pedras e pias.
Escolhemos tudo pela internet, facilitou
muito. Agora é só mobiliar e mudar. ”
Rafael M. Samora e a noiva
Maiara de Moraes

“Mesmo com o pé engessado, fiz
questão de vir quando soube que teria
um evento para a entrega do Piemonte,
nunca tinha visto isso. Estamos
encantados com a preocupação
da MBigucci em deixar os clientes
satisfeitos. O que vimos são atitudes de
comprometimento. Colaboradores que
cuidam do que fazem como se fossem
donos da empresa.”
Fátima Tarif e o esposo Moamed

“Estamos muito satisfeitos. Ficamos
impressionados com os tamanhos
da piscina e da quadra, são bem
grandes. Fizemos também o My Home
(personalização de acabamentos) e
gostamos muito, foi bem fácil e prático,
além de pagarmos tudo diluído com as
prestações. Valeu a pena, agora não
precisaremos nos preocupar mais com
nada. Isso aliviará os custos iniciais.”
Charlie Oliveira e a noiva
Thaísa Alegre

MBIGUCCI NEWS
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“Gostei de tudo no Piemonte, ficou
muito lindo, perfeito! E o lugar aqui é
muito bom, tem tudo perto, transporte,
comércios. Nem acredito que estou
com as chaves, é um grande sonho
realizado”
Cleuza da Silva Domingos e a filha
Aline Marcela

CONHEÇA SEU VIZINHO – PIEMONTE

Paixão à primeira vista

A

pós ler algumas placas que indicavam o lançamento
do Piemonte MBigucci, em 2013, Elisa Maria
Rocha, 63 anos, decidiu visitar o stand de vendas por
curiosidade. Para sua surpresa, ela recebeu a ficha
número 1 de atendimento. “Entrei só para saber o
preço, mas fiquei encantada com o projeto e fechei
negócio na hora”, recorda. No sistema da
MBigucci, Elisa aparece no topo da lista
como a primeira compradora no Piemonte,
localizado na Rua Francisco Hurtado, 30,
Sáude-SP. O empreendimento foi entregue
com uma grande festa no dia 30/8/2016.
Com o apoio da filha Queila e do genro Edvaldo, que
vão morar com ela, Elisa viu no Piemonte uma série
de atrativos. “Nós já conhecíamos a região e gostamos
muito, pois tem tudo perto e em poucos minutos e eu
consigo chegar à Rodovia dos Imigrantes. Ótimo para
escapar do trânsito”. A localização privilegiada contou
muito para a escolha da família.
Sem conhecer muito a MBigucci no momento da
compra, a confiança veio quando recebeu os exemplares
da revista MBigucci News, divulgando as obras e ações
da construtora, e também quando foi até a sede da
empresa, em São Bernardo. “Comecei a reparar muitos
prédios bonitos na Região com o logo da construtora e
então tive a certeza de que fiz um bom negócio.”
Atuando como representante comercial há mais de 30
anos, o jeito extrovertido de Elisa conquista os clientes:
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“Já me considero amiga do pessoal. Participo até das
festas de família dos meus clientes”, comenta. Mesmo
com uma rotina corrida, ela faz questão de se manter
ativa. Além de praticar dança do ventre há 8 anos,
também faz academia para alimentar tanta disposição.
Com a newsletter “Passo a Passo do Seu
Sonho”, enviada mensalmente pela MBigucci
aos clientes, a família acompanhou a evolução
do edifício. Agora, com o Piemonte entregue,
Elisa admite que seu neto João Pedro, de 12
anos, não vê a hora de mudar e se divertir
jogando bola na quadra de grama sintética.
“Todos nós estamos ansiosos pela mudança”, confessa.

ESPECIAL

Casamento:
Quer fugir
do comum?

Chuva de pipoca, buquê de sapo, bolo
de pote... Ideias criativas é o que não
faltam para a hora do “sim”

Q

uando o assunto é casamento, os olhos dos noivos
David Lins, 27 anos, e Juliana Santério, 31 anos,
brilham de um jeito apaixonadamente especial. E se o
tema for ideias criativas, então, ah... poderíamos ficar
horas conversando com eles, sem cair no comum
(risos). Eles são analistas de sistemas em uma
empresa de São Paulo e acabam de pegar as chaves
do futuro lar, no Piemonte MBigucci, condomínio
entregue recentemente (veja matéria na pag 20).
O casamento de David e Juliana será só no final de
2017, mas as sugestões já fervilham: “No lugar de
arroz, pipoca nos noivos. Adoro pipoca e ia achar o
máximo o pessoal jogando pipoca em nós, com a boca
aberta para cima”, sugere Juliana. “Ah, e o sapato do
noivo tem de ter uma frase marcante na sola: algo
como: ‘Agora vai’ ou ‘Game Over’, ainda vou decidir
qual, mas que vai ter, vai”, afirma David. E as ideias
não param por aí: “O que não pode faltar também: são
fogos de artifício. Assim como no Réveillon, quando
há queima de fogos para festejar mais um passo, mais
um ano, no nosso casamento também precisa ter. É
como um agradecimento por sermos presenteados
com mais este passo em nossas vidas”, diz a noiva.
Entre tantas outras sugestões, antes de encerramos
a conversa, David revela a ideia “mirabolante” como
ele mesmo diz, algo mais tecnológico, que viu no
show do grupo Coldplay, de quem é fã: “São pulseiras
luminosas controladas por bluetooth, que acendem
ao nosso comando e variam as cores e movimentos
de acordo com o som da música que colocarmos.
Imagina só, nós entrando na festa com o salão todo
escuro e de repente começa a música e as pulseiras
acendem e piscam automaticamente”, planeja o
noivo, que é formado em Tecnologia da Informação.
Realmente este casamento tem tudo para ser um
show!
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Os noivos Juliana Santério e David Lins planejam o
casamento à beira da piscina do PIemonte MBigucci

Ideias e mais Ideias

Confira outras ideias criativas que levantamos com a assessora de casamento Carol Xavier,
de São Bernardo do Campo, e com o Blog Lapis de Noiva (www.lapisdenoiva.com.br) :
Buquê de sapo ou Santo Antônio

“No lugar de jogar o buquê de flores para as convidadas,
a noiva joga um buquê com alguns sapinhos/príncipes,
ou então com Santo Antônio, feitos em feltro ou pelúcia.
Além de divertido, mais convidadas são prestigiadas,
elas adoram! E o buquê de flores original da noiva, ela
entrega à mãe, como homenagem”, explica a assessora
Carol Xavier. E tem ainda os buquês feitos em botões,
um mais lindo que o outro. Geralmente estes são para as
daminhas, mas as noivas também podem usar.

Buquê do noivo

Lembrancinhas manuais

Simples ou bem detalhadas, o legal das lembrancinhas
artesanais é que elas podem ser feitas pelos próprios
noivos: “Os saquinhos crafts com suspiros em formato
de coração estão bem na moda, custam pouco e são
bem simples para organizar. O legal das lembrancinhas
caseiras é que aproximam os noivos e une até mesmo
a família toda que acaba participando dos detalhes. O
resultado final mostra carinho e zelo”, afirma a assessora.

No lugar de arroz...

E quem disse que homem também não pode jogar buquê?
Mas.... no lugar de flores ou santo casamenteiro, eles jogam
aos amigos uma bomba com a frase “Essa bomba agora
é sua. Você será o próximo”. Carol Xavier comenta que
alguns noivos jogam também um buquê de bonequinhas
piriguetes, e outros, jogam mesmo as famosas agendinhas
de telefones femininos. A disputa é grande.
Pipoca, bolinhas de sabão e até lantejoulas têm
substituído a tradicional chuva de arroz ou a chuva de
pétalas de rosas. As ideias são dos casamentos postados
no Blog Lápis de Noiva.
MBIGUCCI NEWS
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ESPECIAL
Fazenda/Praia

Mesa de bolos caseiros para casamentos no campo ou na fazenda. Gelinhos ou sacolé para casamentos no verão. E
se forem a céu aberto, o ideal é deixar um cesto com sobrinhas e capinhas de chuvas divertidas, que servirão também
como lembrancinhas, muito úteis por sinal, indica o Blog lápis de Noiva.

Apps Para Organizar

Lista de convidados, calendário retroativo, quantidade
de comes e bebes, programação de tarefas, lista de
presentes... Os Apps estão aí também para facilitar
a vida dos noivos e muitos são gratuitos, além de
oferecerem uma lista enorme de fornecedores e
descontos. Confira algumas sugestões:

Fábrica de Casamento
Agrega várias ferramentas que organizam os
preparativos, como contagem regressiva para a
grande data, gerenciador de tarefas com mais de
160 atividades divididas em preparativos, igreja,
festa, cartório, residência, trajes, beleza e lua de mel.
Traz também uma lista com diversos fornecedores.
Disponível para IOS.
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Casamentos.com.br
Algumas de suas principais funções são: organizar a
lista de convidados, controlar orçamento, dar opções
de vestido de noiva, compartilhar experiências com
outros casais sobre dicas nos preparativos, além de
trazer também sugestões de fornecedores para o
casamento. Disponível para IOS e Google Play.

Le Jour
Com ele é possível criar uma linha do tempo exclusiva
para compartilhar fotos e depoimentos da história dos
noivos, somente familiares e amigos que possuírem
o código do evento poderão acessar. Também auxilia
no preparativo da lista de presentes, além de trazer
muitas dicas e sugestões de fornecedores para
convites, trajes e locais para lua de mel. Disponível
paraIOS e Android.

ESPECIAL

Mini wedding

E

sta nova tendência vem conquistando os noivos
que preferem um casamento mais íntimo. Confira
as dicas dos sócios da empresa Santo Casamenteiro,
Bruna Rabboni e Júlio Céu:

1 – Convidados

O que é?
Cerimônia intimista,
personalizada, para um
número reduzido de
convidados, geralmente
até 90 pessoas.

3 – Trajes

Fazer a lista de um mini wedding não é tarefa fácil,
mas a dica é convidar quem realmente foi especial
na história dos noivos, quem você tem certeza que
convidaria para um jantar na sua casa.

2 – Local
O lugar escolhido deve definir o casal. Pode ser onde se
conheceram ou um lugar que gostem ou frequentem
muito. Vale jardins, museus, hotéis, fazendas, sítios,
cinemas e até buffets infantis... “Sempre dou como
dica aos noivos, pensar em algum lugar que a família
já possua, como um sítio, uma casa de campo ou de
praia... O importante é que tenha a ver com a história
do casal”, explica Bruna.

Geralmente mini wedding é em um almoço de domingo.
As roupas dos convidados dependerá também do estilo
da cerimônia, mas o importante é que os convidados
e os noivos se sintam confortáveis, assim aproveitarão
muito mais. Se for algo mais despojado na praia, por
exemplo, valem até bermudas, sapatênis e sapatilhas.

4 – Comida
Casamento pequeno não significa qualidade ruim,
alertam os sócios do Santo Casamenteiro. Pode ser
um serviço à americana, se os convidados tiverem
mais idade, ou um finger food se o público é mais
jovem e descolado. Já o “empratado”, onde todos são
servidos ao mesmo tempo, sentados à mesa, é que
não combina com mini wedding.

5 – Decoração
Como o público é menor, dá para caprichar mais nos
detalhes, um cardápio visualmente mais elaborado,
uma flor em cima do guardanapo, frases e fotos do casal
expostas. E até uma lembrancinha mais personalizada
ao estilo do casamento.

Saiba mais: www.santocasamenteiro.com.br
Crédito: Mira Cervino

Mini wedding dos
noivos Bárbara
e Rafael, na
fazenda Vassoural,
assessorados pela
empresa Santo
Casamenteiro
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Prime

Ambientes Planejados

MAIS DE 35 ANOS TRANSFORMANDO SUA CASA

AV. PEREIRA BARRETO, 580 - SANTO ANDRÉ/SP

| Móveis Planejados

| Marcenaria

| Estofados

| Eletros

| Complementos

| Decoração em Geral

(11) 3813 6530

| www.lart.com.br

GASTRONOMIA

Novidade no pote!
Fotos: Lucas Terribili

copo) e reserve para a montagem.
Para fazer o recheio derreta o
chocolate branco em micro-ondas ou
banho-maria e reserve. Coloque o cream
cheese na batedeira e bata até ficar fofo e
levemente aerado. Adicione então o chocolate branco
derretido e bata por mais alguns minutos.
Montagem: No potinho (taça e copo valem também)
alterne em camadas bolo e creme até a superfície.
Finalize com confeitos de sua preferência.

B

em comum no exterior, o “cake in a jar” (bolo no
pote) dá um efeito lindo na mesa de doces e ainda
pode ser usado como uma criativa lembrancinha. A chef
Carole Crema, jurada do reality “Que Seja Doce”, do
canal GNT, criou algumas receitas que já são sucesso em
sua confeitaria La Vie en Douce, em São Paulo. O doce é
uma nova alternativa para quem quer sair do tradicional.
Ficou com vontade? Então confira esta deliciosa receita
que a chef deixou para os leitores da MBigucci News:

Red Velvet

Ingredientes
- 300g de farinha de trigo
- 80g de manteiga
- 130g de açúcar
- 2 ovos
- 3 colheres de chá de corante vermelho líquido
- 2 colheres de sopa de chocolate em pó
- Pitada de sal
- 1 xícara de leite com 1 colher de sopa de vinagre
- 1 colher de chá de fermento em pó
Recheio
400g de cream cheese
450g de chocolate branco picado
Modo de preparo: Para a massa do bolo, bata a
manteiga com o açúcar até ficar cremoso. Junte os
ovos um de cada vez. Adicione à massa o corante e o
chocolate e bata bem. Ainda na batedeira, alterne secos e
líquidos, colocando o fermento apenas no final. Coloque
a mistura em uma forma retangular de 20 cm x 30 cm
e leve em forno pré-aquecido a 190 C°, até que a massa
fique cozida e levemente dourada. Quando o bolo estiver
assado e já frio, corte os discos com um cortador (ou
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Sobre a chef: Envolvida com os detalhes de suas
criações, a chef Carole Crema é conhecida por
dar uma nova roupagem aos doces tradicionais. É
nos programas “Que Seja Doce”, do canal GNT, e
também no “Cozinha Caseira”, do canal Bem Simples
(Fox International), que ela compartilha suas técnicas
e experiências. Graduada em prestigiadas escolas de
gastronomia em Londres e Milão e autora do livro
“O Mundo dos Cupcakes”, Carole adora criar doces
especiais e antecipar tendências: brigadeiro de colher,
ovo de Páscoa de colher, cupcakes e whoopies foram
algumas das modas que Carole lançou. Conheça
a La Vie en Douce www.lvddoces.com.br . Rua da
Consolação, 3161 -Jardins – SP / Tel: 11 3088-7172.
Quer mais? Veja no blog da MBigucci
(www.mbigucci.com.br/blog) mais duas
receitas de Bolo no Pote da chef Carole,
nos sabores Coco Gelado e Praliné.

DECORAÇÃO

Lista de Casamento: o que pedir?
Confira as dicas do Portal Viva Decora (www.vivadecora.com.br)

Q

uando o casal está montando a lista de presentes do
casamento bate aquela dúvida do que pedir. É normal
que os parentes e amigos ajudem na hora de montar
a casa nova dos noivos com móveis, eletrodomésticos
e objetos de decoração, e para não errar, a lista de
presentes é sempre uma “mão na roda”.
Uma dica importante é que os itens da lista devem ter
valores variados, isso permite que seu convidado gaste
de acordo com as suas possibilidades sem nenhum
constrangimento.
Outro fator que deve ser levado em consideração,
principalmente para casais que estão montando a
primeira casa do zero, é o estilo de decoração que vocês
pretendem seguir. Além de ajudar na hora de montar
a lista, permite que você tenha ideia do que pode ser
pedido e do que você pode comprar você mesmo.
Antes de montar a lista, o casal deve conversar e definir
qual é a cara que o futuro lar terá e separar presentes e
compras pessoais a partir disso. Imagine um casal que
curte um estilo mais moderno na decoração, recebendo
presentes com acabamento e detalhes clássicos.
Eletrodomésticos como fogão, máquina de lavar, microondas e até geladeira podem ser uma boa pedida na lista,
caso você tenha convidados que queiram dar presentes
maiores, como familiares próximos e padrinhos. Neste
caso você pode dar algumas dicas de como quer que os
aparelhos sejam (opções de marca, tamanho, cor) mas não
precisa se preocupar muito com o gosto e estilo das peças.
Já acessórios de decoração como tapetes, almofadas e
cortinas podem ser comprados por você mesmo. Como são
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acessórios e podem ficar por último, você pode esperar ter
a casa mais ou menos montada para depois adquirir peças
que combinem com todos os elementos.
Para a cozinha, você pode colocar na lista de presentes
acessórios mais genéricos, como panelas, formas de bolo,
facas, bandejas e outros. Para os noivos que dão atenção
aos detalhes, vale deixar para comprar o jogo de jantar e
louças e também o faqueiro de uso diário.
O enxoval pode ser dividido, coloque na lista peças
com pouca margem de erro, lençóis de elástico, e a
roupa de cama básica para o dia a dia. Já as peças que
provavelmente ficarão mais expostas como jogo de
toalhas ou jogo de cama podem ser comprados pelo
próprio casal ou por alguém próximo o bastante para
conhecer o gosto dos noivos.
Listas Online
Muitas lojas e magazines, como FastShop, Magazine
Luiza, Camicado, Extra, Americanas, Preçolandia
também disponibilizam as listas online gratuitamente,
confira:
www.querodecasamento.com.br/lista-de-casamento
www.precolandia.com.br/listas
www.extra.com.br/listadecasamento
www.camicado.com.br/lista_casamento
www.listadecasamento.americanas.com.br
listadecasamento.fastshop.com.br

Divulgação: Vivadecora

Ambiente criado pelo Studio Novak

Acessórios de decoração como almofadas, quadros e cortinas são mais pessoais e devem ser comprados
pelos noivos.
Divulgação: Vivadecora

Ambiente criado por Maria Eunice Fernandes

Para eletrodomésticos como micro-ondas, fogão e geladeira, vale colocar opções de marca, tamanho e cor.
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Divulgação: Vivadecora

Ambiente criado por Maria Eunice Fernandes

Para o enxoval coloque na lista peças básicas, como lençóis com elástico e a roupa de cama do dia a dia.
Divulgação: Vivadecora

Ambiente criado por Lucia Vale

Antes de fazer a lista leve em consideração qual é o estilo de decoração que irá seguir.
Esta matéria é um conteúdo exclusivo do Portal www.vidadecora.com.br para os leitores da MBigucci News.
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Procurando tranquilidade e sossego?

Deixe o financiamento do
seu imóvel com A CREDICASA.

A Credicasa pode auxiliar você na aprovação do seu crédito
imobiliário, desde a análise dos documentos, aprovação junto aos
agentes financeiros, assinatura do contrato de financiamento e o
competente Registro, cuidando do seu processo do começo ao fim.

Serviços Exclusivos:
Cotação em bancos

Emissão de contrato

Montagem de pasta vendedor e
comprador(desde a documentação pessoal,
formulários, entre outros documentos
necessários para o processo)

Fale conosco
e descubra o
melhor plano
para seu
financiamento.

Recolhimento de ITBI junto à Prefeitura
Registro do Contrato no Cartório de Imóveis

Rua Ernesto Augusto Cleto – 70 – Sala 55
Rudge Ramos – São Bernardo do Campo-SP

4942-2580

Bruno e a esposa Marcelle

CAPITAL HUMANO

Sem medo dos desafios

Uma grande empresa também é feita de profissionais fortes, determinados, mas que
prezam pela gentileza com os colegas de trabalho. Assim é Bruno Nobre Carmo,
supervisor de contas a pagar junior. Colaborador da MBigucci há 13 anos.

D

e jeito mais sério e discreto, o jovem supervisor Bruno
Nobre Carmo, de 30 anos, é do tipo que fala menos
e faz mais. Reconhecido pelos colegas de trabalho como
muito responsável e solícito, ele é uma espécie de coringa
no escritório. Precisou? Chama o Bruno Nobre que ele
ajuda. Aliás, gentileza não lhe falta. Com seu biótipo
fortão, estilo “Johnny Bravo”, ele ajuda os colegas no
transporte de caixas e objetos, e o faz com gosto.
O perfil trabalhador de Bruno é antigo: “Desde moleque
já trabalhava, cortava grama, entregava folhetos... Antes
da MBigucci, trabalhei em um depósito de material de
construção, mas sonhava em ser registrado”, conta. A
chance veio quando ele tinha 17 anos. Sua irmã, Aline,
trabalhou no setor de cobrança da construtora e o indicou
para a vaga de office boy.
Comprometido, de fácil relacionamento e cheio de força
de vontade, logo mudou de função. De boy, passou
a auxiliar de escritório, auxiliar financeiro, assistente
financeiro junior, auxiliar de contas a pagar junior e
atualmente é supervisor de contas a pagar junior.
“Quando entrei em Contas a Pagar, lembro que o Dr.
Milton (presidente da MBigucci) me chamou na sala dele
e falou sobre a grande responsabilidade que eu teria na
nova função. Foi um grande desafio, mas não tive medo
de assumir”, conta. “A empresa é como uma extensão da
minha casa, da minha família. Gosto de trabalhar aqui,
pela abertura que os gerentes e diretores nos dão.”
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Bruno é mais um colaborador de sucesso que cresceu
com a empresa: “É muito bacana a postura da MBigucci
de apostar em quem já está aqui para assumir novos
cargos. No Depto. Financeiro é essa a cultura que temos,
de que todos são capazes”, afirma.
Formado em Administração de Empresas, Bruno
coordenou a instalação do sistema bancário online
do Depto. Financeiro, mas revela uma curiosidade
engraçada: “até hoje gosto de ir ao banco pagar minhas
contas pessoais. Faço disso um momento de relaxamento,
pois me obrigo a sair do escritório.”
Outra forma curiosa que Bruno tem para relaxar é puxando
ferro. “Gosto de exercícios de força, que exigem do corpo,
é assim que descanso a mente.” Casado há 3 anos, com
a nutricionista Marcelle, Bruno a considera uma grande
companheira de academia, “mas ela pega leve”, brinca.
Pesadas mesmo são as provas de Iron Race e Bravus
Race (corridas de obstáculos) que ele participa desde o
início de 2016, incentivado pela diretora Roberta Bigucci
e colegas da MBigucci. “Me apaixonei por esses desafios”
O perfil esportista de Bruno também se reflete no
trabalho. Em 2008, ele ajudou a criar o “Desafio entre as
Sedes”, tradicional campeonato de futebol da MBigucci
disputado até hoje e no qual ele sempre é capitão de um
dos times, mais uma função desafiadora.

Venha para o

CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA

Localizado em um ponto estratégico, entre a Rua do Manifesto e
a Avenida do Estado, o Atlético Ypiranga atualmente conta
com 2 Ginásios Poliesportivos, Campo de Futebol (com grama
sintética), Complexo Aquático, 3 Quadras de Tênis, Academia,
quadras de areia, Espaço para Dança, entre outros.
O local também dispõe de Churrasqueiras, Biblioteca,
Fraldário, Brinquedoteca, Espaço Teen, Restaurante, Sauna,
3 Salões de Festas, Estacionamento e muito mais.

Agende uma visita pelo Tel. 3386-3386
Rua do Manifesto, 475 - Ipiranga
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SUSTENTABILIDADE

MBigucci envia Relatório de
Sustentabilidade à ONU

Construtora foi uma das primeiras a aderir ao Pacto Global em 2008, e é a
única do setor no País a ter o relatório classificado como nível avançado

A

construtora e incorporadora MBigucci
acaba de enviar à ONU (Organização
das Nações Unidas) seu Relatório de
Sustentabilidade – 2016 (ano base 2015).
Além de uma apresentação detalhada da
empresa, com gráficos comparativos, dados e
fotos, a publicação comunica o progresso das
ações da construtora com base também nos
dez princípios estabelecidos pelo Pacto Global,
focados nos Direitos Humanos, Direitos do
Trabalho, Proteção Ambiental e Combate à
Corrupção.

sabemos que estamos no caminho certo. A
MBigucci continuará gerindo seus negócios
sempre com os pés no chão e muito trabalho,
valorizando nosso capital humano e buscando
a melhoria contínua para oferecer aos nossos
clientes habitações de qualidade e preço justo
com o menor impacto ambiental”, destacou a
diretora administrativa da construtora, Roberta
Bigucci.

Construtora é a única brasileira do
setor a ter o relatório classificado
A MBigucci foi uma das primeiras construtoras
na ONU como nível avançado
do Brasil a aderir ao Pacto Global, em 2008, e
desde então elabora e apresenta anualmente
seu Relatório de Sustentabilidade à ONU. Em
2016, o relatório da MBigucci foi o único do
setor da Construção qualificado como “nível
avançado” entre as 20 empresas brasileiras
participantes da área. Um reconhecimento do
Pacto Global às corporações que desenvolvem
melhores práticas de governança e gestão da
sustentabilidade.
“É um grande orgulho participarmos do Pacto
Global da ONU e mais ainda conquistarmos
a qualificação avançada das nossas ações.
Apesar da grave crise econômica e política do
nosso país, que atingiu em cheio nosso setor,

Entre os assuntos detalhados no relatório
da MBigucci estão: ações de proteção
ambiental realizadas nas obras e escritórios,
como metas para redução de água e energia,
além de resíduos; destinação adequada para
reciclagem e beneficiamento desses materiais;
procedimentos criteriosos para escolha
fornecedores, visando à qualidade e questões
ambientais; ações de responsabilidade social
junto aos colaboradores (treinamentos,
incentivo à qualidade de vida, ao esporte,
à cultura e ao lazer) e junto à comunidade
(programas Big Vizinhança, Big Conhecimento
e Big Riso), entre outros.

Sobre o Pacto Global

Acesse documento na íntegra em:
www.mbigucci.com.br/pactoglobal
www.unglobalcompact.org

É um importante movimento mundial
criado pela ONU, em 2000, com objetivo
de mobilizar empresas e instituições de
diversos setores 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. São cerca de
8 mil participantes de 160 países. No Brasil
mais de 700 empresas são signatárias.
MBIGUCCI NEWS
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Uma “Big” Causa

Programas sociais e ambientais da MBigucci são destacados em livro da CBIC

Acesse o livro na íntegra em : www.cbic.org.br/liderancasustentavel/

C

om objetivo de conectar, inspirar e educar jovens
líderes para os valores da sustentabilidade, a
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC),
disponibiliza em seu portal o livro “Sustentabilidade na
Indústria da Construção”. A publicação reúne as histórias
de 10 líderes empresariais do Brasil, selecionados
pelo movimento Plataforma Sustentável, que tem a
correalização do SESI Nacional e a consultoria da Ideia
Sustentável.
Intitulado “Uma Big Causa”, o capítulo 7 traz a narrativa
de Milton Bigucci, presidente da MBigucci, que destaca
como a sustentabilidade envolveu a construtora,
dando sequência à criação de uma série de Programas
sociais e ambientais, que além de aprimorar o padrão
de qualidade da MBigucci, engajou toda a equipe de
colaboradores em torno de “Bigs Causas”. Os programas
mencionados no livro são: Big Riso (grupo voluntário
de palhaços de hospital, criado em 2004), Big Vida
(Responsabilidade Ambiental, criado em 2005), Big
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Vizinhança (relacionamento com a comunidade vizinha
da obra, criado em 2015) e Big Conhecimento (para
visitas técnicas de estudantes, criado em 2015).
“Temos tanto Big na nossa empresa que às vezes eu
me pergunto se não somos uma ONG, no lugar de uma
construtora”, brinca Milton Bigucci. “Mas, a finalidade
disso tudo é que nossos colaboradores, clientes e
fornecedores levem esses princípios para suas casas,
suas famílias e que nós possamos entregar um BIG
Empreendimento”, completa.
A publicação é mais um produto da Plataforma
Liderança Sustentável do setor da construção, que conta
ainda com portal, videopalestras, eventos educativos
regionais e nacionais, cursos e conteúdos de apoio à
educação de líderes na gestão de conhecimento para
a sustentabilidade. Confira mais em: www.cbic.org.br/
liderancasustentavel/

POR QUE CONTRATAR
UM PROJETO DE INTERIORES?
- Para ter um ambiente personalizado
- Para otimizar espaços
- Para valorizar o imóvel
- Para reduzir custos
- Para ter uma obra mais rápida e prática

Soluções em armários, automação,
iluminação, gesso e mobiliário
São várias as vantagens.
Agende seu horário e confira!
3262 0148
www.glaucya.com.br

BIG RISO

Big Riso visita
aldeia indígena
A

costumados às visitas nos hospitais e
ambulatórios de oncopediatria, onde
brincam com as crianças e adolescentes em
tratamento, os voluntários do Big Riso tiveram
uma experiência inesquecível no dia 16 de julho
de 2016 quando visitaram a aldeia indígena
Krukutu, localizada entre os municípios de São
Bernardo do Campo e Palhereiros/SP.
“Fiquei impressionada com o modo que as crianças são tão
felizes e extremante carinhosas, mesmo em meio de tanta
simplicidade. Eles possuem uma pureza no olhar que é
contagiante. Experiência incrível!.”
Thaís Oliveira, voluntária Tatita

“A carência de carinho que eles têm e a alegria
deles em ver os palhacinhos foi algo inexplicável.
O gostoso é que quando o Big Riso voltar lá, eles
vão lembrar desses bons momentos”, conta Rose
que já planeja uma próxima visita para o final
do ano: “Faremos uma outra campanha para
arrecadação de brinquedos e mantimentos.”
Rose Toneto, voluntária Lindinha
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O convite veio da voluntária Rose Toneto, a palhaça Lindinha,
que já havia visitado os indígenas anteriormente, em outra ação
voluntária: “Fiquei apaixonada quando fui conhecer a aldeia e vi a
necessidade de alimentos e cobertores que eles tinham. Comecei
então uma campanha com os amigos para doações e convidei
o Big Riso para alegrar essa entrega”, conta Rose, que preparou
uma festa cheia de frutas, sucos, guloseimas e muitos brinquedos
e brincadeiras. A felicidade dos curumins estava estampada nos
rostinhos. A aldeia é composta por cerca de 300 pessoas e duas
etnias, Guarani e Guarani Kaiowá.

AMPLA VARIEDADE DE PISOS

VINÍLICOS E LAMINADOS
PRATICIDADE E FACILIDADE
DE INSTALAÇÃO

10X

SEM

PAGAMENTO
FACILITADO

JUROS

no cartão de crédito

PEÇA JÁ SEU (11) 4933-2560
ORÇAMENTO www.zblu.com.br
NOSSOS FORNECEDORES:

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Recorde de doações e solidariedade

4ª Carreata do Agasalho foi um sucesso, com 4.492 peças doadas ao Lar Escola Pequeno Leão

A campanha foi patrocinada pelas empresas MBigucci, Jacy, Ciasul, Atipass, Casari Imóveis, Pedro Mariano, Neon
Condomínios, Avant Signs e Grupo VLS e contou com apoio dos Bombeiros (8º GB/SBC), da AES Eletropaulo,
do Departamento de Trânsito da Prefeitura de São Bernardo, SBC Trans, Supermercado Morando, Intime
Comunicação e Projeto Ampliar/Secovi

O

frio intenso do mês de junho serviu para aquecer ainda
mais a solidariedade durante a 4ª edição da Carreata
do Agasalho) em prol das crianças e adolescentes do
Lar Escola Pequeno Leão, realizada dia 19 de junho de
2016. A ação foi promovida pelo Big Riso (Programa de
Responsabilidade Social da construtora MBigucci) e pela
ACIGABC (Associação dos Construtores, Imobiliárias
e Administradores do Grande ABC) e percorreu 11
ruas, 39 condomínios e diversas casas do Centro
de São Bernardo do Campo. No total foram
arrecadadas 4.492 peças.
“Foi o melhor resultado desde que iniciamos
a campanha, em 2013. A cada ano aumenta
ainda mais o envolvimento dos moradores e a
vibração dos voluntários. Só temos a agradecer
a todos que doaram, apoiaram, patrocinaram
e organizaram esta carreata, em especial à nossa
colaboradora Luara Araújo, pela perfeita organização
que resultou neste sucesso, e ao envolvimento de todos
da ACIGABC”, destacou a coordenadora do Big Riso e
diretora da MBigucci, Roberta Bigucci, que puxou toda
a carreata como a palhaça Spningrifka Pirulito.

A ação em São Bernardo foi inspirada na Carreata “Pé
Quente”, promovida há 14 anos pelo Projeto Ampliar/
Secovi em São Paulo e que também tem a participação
do Big Riso.

Voluntários recebem doação da dona de casa Isaura
Campeão, de 83 anos: “Separei um acolchoado bem
quentinho, pensando na criança que irá receber”, disse

Lar Pequeno Leão - A entidade, que recebeu as doações, existe há 35 anos e atende em regime
de acolhimento crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, que foram
privadas do convívio familiar. Saiba mais em: www.larpequenoleao.org.br (11) 4356-5285
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NUTRIÇÃO

A gordura não é
inimiga da dieta
1) Quais são os benefícios de ingerir gordura
e qual a forma correta de se fazer isso sem
prejudicar o organismo?

Q

uando se pensa em alimentos gordurosos, logo
vem à mente que a gordura é uma inimiga da boa
alimentação e, consequentemente, da saúde. Com
um conselho errado, muitas pessoas cortam a gordura
do cardápio alimentar como forma de proteger o
corpo. Evitar a gordura significa também a retirada de
nutrientes que são importantes para o organismo. São
alguns mitos que viraram regras como a afirmação de
que a gordura só faz mal. Antes de tudo é preciso saber
quais gorduras fazem mal e quais fazem bem.

2) Qual a quantidade certa e quanto do produto
pode ser consumido?

C

omer mais gordura do que o recomendado não é
bom para saúde. Porém, excluir a gordura total da
dieta não é uma prática recomendável. É preciso fazer
de forma saudável, optar por gorduras insaturadas. Por
isso, é importante reforçar que a gordura pode fazer parte
de uma dieta saudável que tenha como objetivo redução
ponderal. Ela pode estar presente desde a primeira
refeição até a última. Não existe um melhor horário
para ingerir gorduras. Elas podem estar presentes em
qualquer refeição desde o café da manhã até o jantar.

3) Quais são as suas dicas de como o produto
pode ser usado no dia a dia da cozinha e quais
são seus benefícios?

Benefícios da gordura

- A gordura auxilia na redução
do colesterol total e da fração LDL (colesterol
ruim). Além disso, ela pode reduzir as triglicérides e
atua na saúde do coração.

Alimentos certos - As gorduras que fazem bem
são as chamadas gorduras insaturadas que são
classificadas em duas categorias: poli-insaturadas e
monoinsaturadas. Poli-insaturadas: peixes e óleos
vegetais (soja, milho, girassol, canola), linhaça
e nozes; Monoinsaturadas: óleo de oliva, óleo
de canola, azeitona, abacate e oleaginosas
(amendoim, castanhas, nozes, amêndoas).
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Dra. Patrícia Cruz
Mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo (USP). Faz parte do Departamento de
Nutrição da Associação Brasileira para Estudo
da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO).
É especialista sobre nutrição e transtornos
alimentares, atua como Personal Diete é
palestrante em cursos de pós-graduação.

Quantidade ideal - A Recomendação é 35% do total
calórico da dieta, no máximo. Podendo estar presente
em qualquer refeição do dia. Um exemplo é o azeite,
que pode estar presente no almoço no preparo do arroz,
legumes, tempero da salada. Já as frutas oleaginosas
podem estar presentes no café da manhã, dentro de
um cereal integral ou nos lanches
intermediários adicionados de
frutas frescas ou secas.

Sede Urbana

Traga a sua família para aproveitar
tudo o que a Associação oferece!
São três sedes para o lazer completo:
Academia
Conjunto Aquático
Piscinas aquecidas
Salão Social para eventos
Ginásios Poliesportivos
Quadras de Tênis
Quadra de Society
Campo de Futebol
Pista de Caminhada
Sala de Jogos
Sauna
Espaço Cultural
Playgrouds
American Bar
Quiosques com
churrasqueiras

Lazer na represa
Restaurante
Lanchonete
Ginástica geral
Hidroginástica
Natação
Artes Marciais
Cursos de Dança
Escolinha de Futsal, Futebol,
Vôlei e Basquete
Pilates
Vôlei Simplificado
Tênis
Tai-chi-chuan
Yoga
Grupos de Terceira Idade

Sede Náutica

Sede Campo Nova
Petrópolis

Entre em contato e agende uma visita:

Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo
Sede Urbana: Rua 28 de Outubro, 61 - Centro - SBCampo
Tel.: 3531-4666
www.associacaoclube.com.br

NOVIDADES

Lindos e descolados!
E

stá montando ou renovando seu apê? Confira algumas novidades que já estão fazendo tendência no mercado.
Alguns dos produtos possuem descontos e vantagens especiais para clientes MBigucci. Utilize os cupons do
Clube de Descontos que estão nas páginas 66 a 68. Ou acesse o site: www.mbigucci.com.br/clubededescontos

Descanso
Nada como um merecido descanso para o corpo e para
as pernas nesta elegante poltrona Classy em combinação
com o puff Netuno. Em tecido sued e tamanhos: 0,59
(largura) x 0,50 (profundidade) x 0,85 (altura), a
poltrona também está disponível em veludo, linho, sarja
e couro ecológico. O puff tem 0,50 (diâmetro) X 0,45
(altura), o da foto é em sarja estampada.

Confira na Ziar Decor
Rua Carneiro da Cunha, 59 – Saúde/SP
(11) 3456-3218 e
Via Anchieta, 1871 - Sacomã/SP
(11) 2609-2121
www.ziar.com.br
facebook/ziar

Aparador bar
Moderno e útil o aparador bar Cabo Frio é uma peça
coringa para sua sala de estar/jantar. Com espelho
e garrafeiro laqueado no tamanho 1,30 (largura),
0,93(altura) e 0,35 (profundidade). Disponível em
outros modelos, acabamentos e tamanhos. Um móvel
para deixar seu apartamento ainda mais descolado.

Confira na Casa Modelo SA
Av. Dom Pedro II, 2402
B. Campestre, Santo André/SP
(11) 4427-1919
(11) 99421-0238
www.casamodelosa.com.br
Facebook/casamodelosa
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Madeira natural
Sua cozinha não será a mesma depois
dessa mesa com tampo em madeira
natural. As peças exclusivas são da Italo
Mobili e estão disponíveis em vários
tamanhos e formatos, criando um
ambiente único, diferenciado e estiloso.
Os pés podem ser confeccionados em
materiais variados.

Confira na Italo Mobili
Rua São Raimundo, 3315
(Av. do Estado)
Vl. Califórnia
(11) 2912-6162
www.italomobili.com.br
facebook/italomobili

Cimentício
O revestimento cimentício está super em alta, além
de ser versátil e de grande beleza! A brincadeira com
as formas geométricas sempre encanta quando usada
na decoração, seja em pequenos ou amplos espaços.
Esse projeto da Esfera Studio Arquitetura e Design
com o revestimento Catavavento da Solarium dá uma
sensação de movimento e profundidade ao ambiente.

Confira na Esfera Studio
Av. Pres. Kennedy, 3400, conj 1.107
São Caetano do Sul/SP
Condomínio Comercial São Caetano Prime Offices
(11) 2779-7031 / 95206-8028 / 95956-5305
www.esferastudio.com.br
facebook/curtecasa
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CAPA

Diretores, clientes e colaboradores fazem o corte da fita inaugural

Entregue 2ª torre do Complexo
Marco Zero MBigucci

Edifício Premier se destaca pela belíssima decoração e diferenciais ambientais

O

clima de muita satisfação e alegria marcou a
inauguração do residencial Marco Zero Premier,
segunda torre entregue no complexo misto Marco
Zero MBigucci (www.mbigucci.com.br/marcozero),
localizado na Av. Kennedy, esquina com Av. Senador
Vergueiro, no Centro de São Bernardo do Campo. Mais
de 300 convidados prestigiaram a inauguração no dia
25/8/2016, com direito a um refinado coquetel, corte
de fita inaugural e sorteio de muitos brindes. A diretoria e
colaboradores da MBigucci também estiveram presentes
dando as boas-vindas aos proprietários.
“O Marco Zero é a maior obra que a MBigucci já construiu
em 33 anos de existência, um marco em nossa história.
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Antigamente aqui era um campo de futebol, onde joguei
muita bola nele. Recentemente entregamos o Ed.
Prime e hoje, o Ed. Premier, que ficou espetacular. Já
entregamos mais de 360 torres, e cada um é motivo de
grande orgulho para nós. Desejo que as famílias que aqui
morarem sejam muito felizes”, destacou o presidente da
construtora, Milton Bigucci.
Durante o evento, os clientes foram brindados com
sorteios de eletrodomésticos, móveis, vale-compras,
produtos e serviços das empresas parceiras da MBigucci.
Confira as vantagens especiais que elas oferecem aos
clientes MBigucci nas páginas 66 a 68.

Fitness equipado

Fachada do Edifício Premier

Piscina com bar

Lazer completo
Piscina adulto com deck e bar, piscina infantil,
SPA/hidromassagem, sala de massagem,
fitness,
sauna
seca,
brinquedoteca,
playground, salão de jogos, salão de festas e
espaço gourmet com churrasqueira, solarium,
vagas de visitantes e paisagismo.

Brinquedoteca

2 e 3 dorms. (1 suíte)
65m² e 83m² de área privativa
Últimas unidades à venda
www.mbigucci.com.br/marcozeropremier
SPA com sala de massagem

Visite Plantão de Vendas e apartamento decorado
Av. Kennedy X Av. Senador Vergueiro – SBCampo/SP.
Aberto diariamente, das 9h às 19h (11) 4332-4949.
WhatsApp (11) 98823-4590.
MBIGUCCI NEWS
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Muro verde

Logo na entrada do Marco Zero Premier
foi construído um grande muro verde, com
mais de 800 plantas de diversas espécies
de trepadeiras. O muro possui sistema
automatizado de irrigação por gotejamento.
Além do visual diferenciado, a iniciativa
ajuda a reduzir o calor, a poluição do ar e a
poluição sonora, pois as plantas absorvem
ruídos e funcionam como revestimento
acústico e também atraem pequenos
pássaros e insetos polinizadores.

Opinião dos clientes
“Conheci o Premier em 2013,
quando fui à MBigucci quitar o
apartamento da minha mãe, que
mora no Spazio Dell Arte (Sto
André). No mesmo dia visitei o
plantão de vendas e acabei fechando negócio
para fazer surpresa à minha esposa. E o resultado
ficou muito bom! A decoração, a piscina e o salão
de festas estão lindos e nosso filho se divertirá
muito nesta brinquedoteca.”
Vlamir Silva, Fabiana Frensch e o pequeno
Vitor, primeiros clientes a receberem as chaves

“Compramos para investir por indicação de uma
amiga que já conhecia a MBigucci. Gostamos
muito da organização da construtora com o
cumprimento de prazos e envio de e-mails
mensais para acompanhamento da obra. Tudo
o que foi falado foi feito, e até melhor.”
Marco Aurélio e Ana Cláudia Gallego
Garcia, com as filhas Júlia e Luíza
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“Já temos outra unidade da MBigucci, no
Top Vision, que compramos para investir, e
agora vamos morar no Premier. A localização
é excelente, com tudo por perto. Gostamos
muito das áreas comuns e a brinquedoteca
ficou “top”.
Elienai Georgia, Flávio Leite e os filhos
Maria Luíza e Flávio Jr.

“Compramos inicialmente como investimento.
Quando visitamos o decorado, no plantão de
vendas, nos apaixonamos. O resultado superou
nossas expectativas. Queremos vir para cá o
quanto antes.”
Carlos e Carla com os filhos Maria Clara
e Gustavo, que foi o “ajudante oficial”, nos
sorteios de brindes aos clientes

“As áreas comuns ficaram melhores do que
esperávamos. O SPA, a academia, e o salão
de festas então, é enorme, adoramos. E os
prêmios que ganhamos vão ajudar bastante”.
Caroline Jordão e o noivo Vinícius Garcia,
que ganharam muitos brindes no sorteio dos
fornecedores (instalação de metais, cafeteira,
piso laminado, projeto de interiores, vales
compras em marcenaria e loja...)
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ESPORTES

Jack Anastácio: uma atleta de atitude
Com títulos pela seleção brasileira e clubes internacionais, atleta do handebol é também
cliente da MBigucci e vai morar no Marco Zero Premier

“A sua opinião e o seu conceito não são maiores que a minha solidariedade. Magrela, estou junto com você nessa
luta, minha irmã. E mesmo longe, eu estarei aqui te dando todo o suporte do mundo. Eu sei o quão guerreira você
é, e eu tenho certeza que você irá vencer essa luta. Linda, maravilhosa e com esse sorriso no rosto sempre... Te
dei minha palavra e estarei aqui sempre pronta para o que você precisar. Te amo!”,
Mensagem de Jack para a irmã Andrea no facebook

J

aqueline Anastácio é um nome a ser lembrado não só palavra e acredito ter dado muita motivação e força para ela
por suas grandes conquistas no handebol brasileiro e continuar”, conta Jack.
internacional, mas também por sua atitude solidária. Por
amor à irmã, Andrea, diagnosticada com câncer de mama Morando atualmente na Alemanha, onde defende o SG
no início do ano, Jack não
BBM Bietigheim, desde 2015,
pensou duas vezes: deixou a “Para encorajá-la, eu prometi que Jaqueline já jogou também por
vaidade de lado e raspou a linda
clubes da Hungria, Rússia e
cabeleira apoiando a luta da se ela precisasse raspar o cabelo, Noruega, país no qual foi eleita
eu também iria raspar o meu”
irmã contra a doença. “Antes de
Melhor Atleta do Ano, Atleta
ela começar o tratamento, não
Revelação e vice artilheira da liga
sabíamos como seria, e ela estava com muito medo. Então, norueguesa. Distante da família, que é toda de Varginha
para encorajá-la, eu prometi que se ela precisasse raspar (Minas Gerais), Jack fala sobre o que é mais difícil em morar
o cabelo, eu também iria raspar o meu. Eu cumpri minha fora: “Antes de jogar nesses países, eu joguei um bom
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tempo em São Paulo, também longe da minha família,
então teoricamente eu estava um pouco acostumada. Mas,
em 2010 resolvi ter a experiência de jogar na Europa. Meu
primeiro país foi a Hungria, e lá tudo deu errado, mas sem
dúvida essa experiência me ensinou muito e me fortaleceu
para continuar. O mais difícil sempre é a distância da
família, do meu namorado, dos meus amigos e a vida social
que temos no nosso país. A cultura é totalmente diferente”,
comenta.
Apesar das muitas conquistas internacionais, a atleta
pretende retornar ao Brasil em breve. O clube que irá
defender ainda não foi definido, mas sua
morada já tem endereço certo: Marco Zero
Premier. Jaqueline conta que conheceu o
empreendimento pesquisando imóveis

pela internet: “me identifiquei de cara com o projeto e o
lugar (Av. Kennedy com Av. Senador Vergueiro, em São
Bernardo do Campo). Então, não pensei duas vezes. Entrei
em contato com a construtora e dei início no meu sonho.
A forma como fui recebida e como todos fizeram para me
ajudar, devido eu morar fora do Brasil, me agradou muito”.
Por conta dos jogos na Alemanha Jaqueline não esteve
presente na entrega da torre Marco Zero Premier, que
ocorreu dia 25/8, mas confessa que não vê a hora de se
mudar: “Já fui duas vezes visitar o meu apartamento. Está
perfeito. Gostei muito. Os prédios estão lindos e todos
modernos. Acompanhei tudo através da internet. Sempre
que preciso de algo, resolvo por e-mail e quando estou
no Brasil faço questão de estar por dentro de tudo. Estou
ansiosa para morar lá.”

Jaqueline Anastácio

Principais Títulos

28 anos
Equipe atual:
SGBBM Bietigheim/ Alemanha

• Pentacampeã da Liga Nacional

Clubes que atuou:
• Mesc São Bernardo
• Metodista São Bernardo
• Siofok/Hungria
• Dinamo Volgograd/Rússia
• Gjøvik/Noruega

• Pentacampeã dos Jogos
Regionais de São Paulo
(Com a Seleção Brasileira)

• Pentacampeã dos Jogos Brasileiros

• Campeã dos Jogos
Pan-Americanos de Cuba/2015
• Campeã Jogos Pan-Americanos
de Toronto/ 2015
• Melhor Jogadora de Handebol
do Brasil (2009) pelo
COB (Individuais)
• Campeã Da Liga Russa 2013
• Atleta Revelação da \
Liga Norueguesa/2011
• Melhor Atleta Do Ano em
Gjovik - Noruega/2011
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EM DIA

Acampadentro de Férias: pura diversão!

Evento promovido pela MBigucci reuniu filhos dos colaboradores e diretores com
atividades na empresa e passeio no Corpo de Bombeiros

As crianças se divertiram com a oficina musical de reciclagem e o passeio ao corpo de bombeiros

A

legria, surpresas e muita diversão marcaram o
4º Acampadentro de Férias da construtora
MBigucci, que reuniu os filhos dos colaboradores e
diretores em um dia cheio de atividades recreativas.
A ação, que é promovida durante as férias escolares
de julho, também dá às crianças a oportunidade de
conhecer a empresa onde os seus pais trabalham. Em
2016, o Acampadentro foi realizado no dia 14 de julho.
Com energia de sobra, logo pela manhã as crianças
brincaram muito e participaram da Oficina de
Música com professores do Instituto Vivace, onde
criaram instrumentos musicais com reciclagem
de embalagens, pedras e sementes. A tradicional
brincadeira “Escravos de Jó” ganhou um ritmo agitado
e fez o chão do auditório da MBigucci tremer de tanta
empolgação.
À tarde as crianças partiram para o tão esperado
passeio no 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros
de São Bernardo do Campo, onde o sargento Carneiro
e o cabo Cunha, da Viatura Educativa, receberam
todos com muita animação. Até a colaboradora do RH
Jaqueline Janeri, que estava como monitora, entrou
na brincadeira e vestiu o famoso traje dos bombeiros:
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“Nunca imaginei que poderia ser bombeira por um dia.
Sem contar a reação das crianças, que adoraram ver a
transformação”, contou.
Os pequenos também foram surpreendidos com um
banho da mangueira de incêndio e fizeram a festa. Para
fechar o dia com chave de ouro, as crianças passearam
no caminhão dos bombeiros pelas principais vias da
cidade, onde puderam ver a maior obra em construção
pela MBigucci, o complexo misto Marco Zero,
localizado na Av. Kennedy, esquina com Av. Senador
Vergueiro.
“Gostei muito das brincadeiras. Nunca tinha andado
em um caminhão dos Bombeiros. Estou ansiosa para
voltar ano que vem”, disse a Emily, filha do colaborador
Alesandro Brito, técnico de segurança, que participou
do evento pela primeira vez.
Para a diretora Roberta Bigucci, que coordenou
e acompanhou o Acampadentro, a ação superou
expectativas: “Tudo foi organizado com muita
dedicação para tornar esse dia tão especial. As crianças
ficaram exaustas de tanto brincar, o que foi muito
gratificante. ”

ESPAÇO DO CLIENTE

Bastidores da entrega
A
o receber o imóvel prontinho, ainda com cheiro de novo,
nem imaginamos a quantidade de pessoas, empresas,
entidades e documentos envolvidos nessa complexa e
apaixonante construção.

Nos prédios da MBigucci por exemplo, da concepção
dos projetos até a entrega das unidades, são milhares de
pessoas envolvidas, direta e indiretamente, em um período
médio de 40 meses. Engenheiros, arquitetos, projetistas,
fornecedores de materiais, empreiteiras, mão de obra,
bancos, prefeituras, documentistas, cartórios etc. Enfim,

dezenas de áreas fazem parte dessa cadeia produtiva.
E nas últimas semanas antes da entrega, uma equipe
dedicada da MBigucci rala, corre, vara noite e, às vezes,
final de semana, sem medir esforços, para que tudo fique
perfeito na realização do seu sonho! Afinal, esse é o nosso
trabalho! É assim que a MBigucci constrói uma vida melhor,
há 33 anos.
Conheça um resumo do nosso check list nos bastidores da
entrega e alguns dos colaboradores envolvidos:

Colaboradora Angra Magalhães, da Engenharia: “Adrenalina total na última semana, mas fazemos tudo com
muito carinho e dedicação, por isso é um grande orgulho participar das inaugurações”

Engenharia
•

Verificação de todos os detalhes e últimos ajustes nos apartamentos que serão entregues

•

Recebimento dos móveis e objetos para decoração das áreas comuns

•

Acompanhamento da distribuição dos móveis e montagem dos ambientes

•

Conferência das áreas comuns de acordo com o projeto

•

Checagem da Limpeza geral das unidades e áreas comuns

•

Acompanhamento das vistorias de seguradoras e agentes bancários para fins de financiamento

•

Acompanhamento e ajustes de acordo com Laudo de vistoria de entrega de obra
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Luara Araújo e Fernanda Alves, do Atendimento:
“É muito bom conhecer os clientes pessoalmente, é a
partir da entrega que nosso contato se intensifica”

Colaboradoras Meire de Assis e Jéssica Gomes, do
SAC, na montagem dos Kits chaves: “Muito orgulho
e sensação de missão cumprida no dia da entrega”

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)
•

Envio de comunicado do Habite-se por e-mail aos clientes

•

Envio de carta registrada com matrícula do imóvel e orientações sobre financiamento

•

Confirmação de presença dos clientes na inauguração do imóvel

•

Preparação dos kits com as chaves

•

Recepção dos clientes e entrega de chaves aos quitados durante a inauguração

Marketing/Imprensa

Charles Matsuguma e Amanda Goulart, do Marketing:
“É um alívio e sensação de dever cumprido.”

•

Fotos do empreendimento pronto (áreas comuns)

•

Preparação e envio dos convites online aos clientes

•

Vídeo-retrospectiva das fases da obra, mês a mês

•

Organização dos fornecedores que estarão na entrega

•

Contratação de coquetel e toda estrutura para
o evento (DJ, tendas, buffet etc)

•

Fotos e entrevistas de clientes durante a inauguração

•

Matéria para revista MBigucci News
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ESPAÇO DO CLIENTE
Jurídico
• Especificação do Condomínio: registro do prédio
pronto em cartório, normatizando o funcionamento do
condomínio, das áreas úteis e áreas coletivas.
• Com o registro da Especificação, é criado um número
de matrícula para cada unidade existente no condomínio,
que só pode ser expedida após a emissão do Habite-se.
• O Habite-se é um documento que comprova que o
imóvel foi construído seguindo todas as exigências da
legislação local e código de obras do município, que
possibilitam a aprovação do projeto pela Prefeitura.
Dr. Luis Gustavo, do Jurídico, no 1º Registro de
Imóveis SBC: “Tentamos ao máximo agilizar os
prazos dos documentos e, com tanta frequência
nos cartórios, acabamos construindo amizades
com as pessoas que nos atendem”

• A matrícula é a “certidão de nascimento” do
imóvel, registrada em cartório. Somente com o número
de matrícula é possível dar entrada no processo de
financiamento ou assinar a escritura do imóvel.

Cecília Denadai, da Arquitetura, já participou de
75 entregas: “Ver tudo pronto e a alegria dos
clientes é a confirmação de que valeu a pena se
dedicar por cerca de 3 anos em cada obra”

Joyce e Elisa, de Suprimentos: “As compras são
feitas com bastante antecedência, mas sempre tem
algum detalhe que corremos atrás nesta etapa final.
O importante é que tudo esteja funcionando”

Arquitetura

Suprimentos

• Manual do proprietário e manual do
síndico (informações técnicas e listagem de
fornecedores)

• Compras de objetos e peças para os últimos
detalhes (conectores, lixeiras, sabonete líquido etc)

• Pasta com documentações para síndico e
administradora (alvarás, habite-se, projetos
aprovados e executivos)
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• Contratação de fornecedores para comunicação
visual das áreas (placas de identificação dos ambientes)

Procurando tranquilidade e sossego?

Deixe o financiamento do
seu imóvel com A CREDICASA.

A Credicasa pode auxiliar você na aprovação do seu crédito
imobiliário, desde a análise dos documentos, aprovação junto aos
agentes financeiros, assinatura do contrato de financiamento e o
competente Registro, cuidando do seu processo do começo ao fim.

Mônica Binda, de Contas a Receber, entrega documentos
Exclusivos:
àServiços
Rosângela Gramático,
da administradora. “É bem
corrida
esta
etapa,
mas
a
correria vale a pena quando
Cotação em bancos
Emissão de contrato
vemos tudo dar certo” afirma Mônica
Montagem de pasta vendedor e
comprador(desde a documentação pessoal,
formulários, entre outros documentos
necessários para o processo)

Contas a Receber

Débora Guimarães, da Cobrança: “Essa parte
final da documentação para a escrituração é a
mais difícil, pois são muitos detalhes, então vibro
muito quando tudo dá certo para os clientes”

Recolhimento de ITBI junto à Prefeitura
Registro do Contrato no Cartório de Imóveis

• Entrega de documentos à Administradora
responsável pela Assembleia de Constituição
do Condomínio

• Contato
com
os
cartórios
para
documentação dos clientes
quitados ou
que fazem financiamento direto receberem as
chaves na entrega

Parceiros
Conheça as empresas parceiras nesta etapa final para a entrega dos empreendimentos:
Administradoras
Fale conosco
e descubra o
melhor plano
Documentistas
para seu
financiamento.

Rua Ernesto Augusto Cleto – 70 – Sala 55
Rudge Ramos – São Bernardo do Campo-SP

4942-2580

Bancos

Cartórios
1º Tabelião de Notas SBCampo
2º Tabelião de Notas de São Caetano do Sul
27º Cartório de Notas da Capital - SP
Matéria escrita em agosto de 2016, durante os preparativos para a entrega dos empreendimentos Marco Zero Premier e Piemonte.
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www.mbigucci.com.br/clubededescontos
CLUBE DE DESCONTOS

MBIGUCCI

Cliente MBigucci é assim:
tem acesso VIP e um
clube inteiro de
descontos para aproveitar.

A MBigucci oferece inúmeras
vantagens e descontos
especiais para quem é
cliente, através da parceria
com diversas empresas.

A MBigucci não tem qualquer responsabilidade quanto aos produtos e serviços ofertados pelas empresas aqui relacionadas,
decorrentes da divulgação de seu material publicitário. A empresa parceira anunciante é a única responsável pelo fornecimento
regular e adequado de suas promessas, produtos e serviços. Qualquer reclamação sobre suas promessas, produtos e serviços
deverá ser direcionada à empresa parceira anunciante.

MÓVEIS PLANEJADOS

5%

de desconto

11 4827-2211 / 11 94778-3240 I www.bonatto.com.br

PISOS LAMINADOS E VINÍCULOS

pisos e revestimentos

10%

de desconto

Av. Eng. Eusébio Stevaux, 1771 - Jurubatuba - São Paulo-SP
(11) 4933-2560 / 94746-7402 I www.zblu.com.br

MÓVEIS PLANEJADOS

PISOS E LAMINADOS

50%

8%

de desconto

Av. Portugal, 1657 · Santo André · São Paulo
(11) 2500-9430 / 95766-3903 I www.grupoalca.com.br

de desconto

Av. Senador Vergueiro, 1.700 · Jardim do Mar · S.B. Campo
(11) 2381-3403 I www.pisoslaminadosmixﬂoor.com.br

MÓVEIS PROJETADOS

MÓVEIS PLANEJADOS

35%

15%

de desconto

de desconto

Válido para todas as lojas - www.essenceprojetados.com.br
(11) 2897-1734 / 3031-7338 / 3593-6000

Av. Miguel Stefano, 2214 . Água Funda . São Paulo
(11) 2375-1069 / 2691-6465 I www.geracaodesign.com.br

VARAIS

GESSO - PINTURA E ELÉTRICA

5%

de desconto

Av. Portugal, 1.580 · Bela Vista · Santo André
(11) 4438-3884 I www.mazzonetto.com.br

10%

de desconto

Rua Antonio Dias Adorno, 721 – Vl Nogueira – Diadema – SP
(11) 5528-5516 / 98674-4513 I www.jrgessosantana.com.br

MÓVEIS PLANEJADOS

5%

de desconto

Av. Kennedy, 700 · Piso 1 · Loja 134A/134B
Jardim do Mar · S.B.C. (dentro do Shopping Golden Square)
(11) 5070-7200 I www.g12decor.com.br

MÓVEIS PLANEJADOS

15%

de desconto

R. São Raimundo, 3.315 (Av. do Estado) · São Paulo
(11) 2917-4445 / 2912-6162 I www.italomobili.com.br

MÓVEIS PLANEJADOS

15%

de desconto

MÓVEIS PLANEJADOS

10%

de desconto

Av. 12 de Outubro, 451/455 · V. Assunção · Santo André

(11) 4994-7901 / 4432-0426 / 2534-0228 I www.forattomobille.com.br

MÓVEIS SOB MEDIDA

10%

de desconto

Av. Dom Pedro II, 2402 · Santo André
(11) 4227-1919 I www.casamodelosa.com.br

PISOS E LAMINADOS

10%

de desconto

Av. Helvétia, 915 · Bairro Suíço · S.B. Campo · Travessa da Av. do
Taboão I (11) 4178-5578 / 4178-5795 I www.montlar.com.br

R. Felipe Sabag, 148 · Sala 22 · Centro · Ribeirão Pires

PERSIANAS, CORTINAS, BOX E PAPÉIS DE PAREDE

MARCENARIA

15%

de desconto

Rua Vera Cruz, 27 · Bairro Anchieta/Jd Hollywood · S.B. Campo
(11) 4235-4055 I www.espacodecorhomeofﬁce.com.br

(11) 4268-0010 I www.upﬂoor.com.br

5%

de desconto

Rua Basileia, 43/45 · Pq. Novo Oratório · Santo André
(11) 4401-1305 / (11) 96655-0988

www.marcenariagmt.com

REVESTIMENTOS

7%

de desconto*

* Desconto válido somente para produtos
que não estejam na promoção.

Av. Paes de Barros, 2905 · Mooca · São Paulo
(11) 2602-0212 I www.portobello.com.br

AR-CONDICIONADO

20%

de desconto

R. Machado Pedrosa, 11 · Salas 02 e 08 · Jd. São Paulo · São Paulo
(11) 3805-5795 I www.climatizarsp.com.br

ASSESSORIA IMOBILIÁRIA

10%

de desconto

R. Ernesto Augusto Cleto, 70, sala 55 · Rudge Ramos · S.B. Campo
(11) 4942-2580 I www.credicasa.srv.br

DESIGNER DE INTERIORES

10%

de desconto

Rua Dona Elisa Flaquer 70, conj 145 · Centro · Santo André
(11) 3262-0148 / 99747-7225 I www.glaucya.com.br

ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS , DECORAÇÃO E SERVIÇOS

até

35%

de desconto*
*consulte descontos no site

(11) 3500-1830 I www.hometogo.com.br/mbigucci.

MÓVEIS PLANEJADOS

25%

de desconto

Av. Capitão João, 530B · Centro · Mauá

Para se cadastrar, digite o código MBIGUCCIHTG

(11) 4513-6478 / 98955-6973 I grammmobile@hotmail.com

DECORAÇÃO

HIDRÁULICA

10%

de desconto

Avenida Goiás, 164 · Bairro Santo Antônio · São Caetano
11) 4226-7100 I www.fullhousedecoracao.com.br

MÁRMORES E GRANITOS

10%

de desconto

Al. São Caetano, 1.264 · Santo André
(11) 2896-4142 I www.santurimarmoraria.com.br

MÓVEIS E DECORAÇÃO

25%

de desconto

Via Anchieta, 1871 - Sacomã - São Paulo
(11) 2609-2121 I www.ziar.com.br

MÓVEIS E DECORAÇÃO

15%

de desconto

Rua Dr. Fláquer 644 – Centro – S. B. Campo
(11) 3424-8616 I www.meumovelplanejado.com.br

5%

de desconto

Av. Kennedy, 390 · Jardim do Mar · S.B. Campo
(11) 4126-7200 I www.facebook.com/sadh.hidraulica

ARQUITETURA

10%

de desconto

Av. Presidente Kennedy, 3400 conj 1107- Boa Vista - São Caetano
(11) 2779-7031 / 95956-5305 / 95206-8028 I www.esferastudio.com.br

MÓVEIS E DECORAÇÃO

35%

de desconto

Avenida Pereira Barreto, 580 Santo André
(11) 3813-6530 I www.lart.com.br

MÓVEIS PLANEJADOS

30%

de desconto

Rua Jurubatuba, 525 – Centro – S. B. Campo
(11) 4941-1298 I www.italineajurubatuba.com.br

MÓVEIS PLANEJADOS

50%

de desconto*
*somente no planejado

contato@movilein.com
(11) 4612-2464 | 9938-57871 I www.movilein.com

ANUNCIE AQUI SUA EMPRESA:
11 4367-8619 / 99350-6262

CLICK NEWS

Click News

As irmãs Mariana e Natália Zorzete, com o
novo vizinho Lucas Fortunato, no Piemonte

Colaboradores da MBigucci entram no clima olímpico

Giovana Santos com os pais Marcos e
Clarice, clientes do Marco Zero Premier
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Cliente Sérgio da Costa, do Piemonte, com
as colaboradoras Silmara, Débora e Iolanda

Família Oliveira e Alegre
na entrega do Piemonte

Fábio Martins, Carolina Ito e a bebê Ana
Luíza, clientes do Piemonte

Móveis e Decorações
Móveis conforme projeto
Cozinhas, Dormitórios, Closets,
Home Theaters, Gabinetes,
Acabamento Post Forming e Pátinas

Eliana de Lima indica
(11) 4401-1305 Cel: (11) 96655-0988
R. Basiléia, 43 - Pq. Novo Oratório - Santo André - SP - 09260-210
Site: www.marcenariagmt.com - facebook.com/marcenariagmt

CLICK NEWS

Colaboradoras Sheila, Thais e Iolanda
na Meia Maratona SBC
Charles Matsuguma entra no clima
da festa julina da MBigucci

Colaboradores Almir e Edilson na
entrega do Marco Zero Premier
Colaboradoras Natália, Thamiris e Amanda,
trio xadrez
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Luis Gustavo e Luara, casal
modelo da MBigucci
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Maria Luiza, Débora e Talita na
Festa Julina na MBigucci

CLICK NEWS

Noite de Festa Julina na MBigucci
MIlton Bigucci com as famílias Akamine e
Diaz no corte da fita inaugural do Piemonte

Sabrina Teixeira, José Neto e o filho
Raul no play do Marco Zero Premier
Patrícia Fabiane Almeida no
SPA do Marco Zero Premier

Equipe da engenharia da MBigucci que trabalhou
na construção do Marco Zero Premier
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Os noivos Juliana Santério e David Lins da
Silva que irão morar no Piemonte MBigucci

ECONOMIA

3 dicas financeiras para auxiliar na
compra de imóveis
Economizar e comprar a casa própria requer disciplina e planejamento

M

uitas pessoas sonham com a casa própria mas
acreditam que é muito difícil ter disponibilidade
financeira para isso. Para mostrar que com disciplina
é possível comprar um imóvel, confira três dicas
financeiras do Portal Viva Real (www.vivareal.com.br)
para nossos leitores:
1. Planeje o investimento – comprar um imóvel
envolve uma grande quantia de dinheiro. Por isso,
escolher com cuidado a casa e planejar-se para pagar
o máximo possível na entrada são pontos importantes.
Assim as parcelas ficam mais baratas ou a dívida dura
menos tempo.
2. Não comprometa toda sua renda – parcelas muito
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altas podem comprometer seu orçamento e até serem
difíceis de pagar. Comprometa no máximo 30% de sua
renda mensal com as prestações do imóvel novo.
3. Analise o financiamento – diversos bancos e
instituições financeiras oferecem financiamento para
a compra de imóveis. No entanto, as taxas e juros
praticados são diferentes. Simule em mais de um lugar
o financiamento e escolha o que trouxer melhor custobenefício.
Existem diversas formas de economizar e acertar na
compra da casa própria. Para isso, sempre analise seu
orçamento e descubra o que cabe no seu bolso antes
de fechar negócio.

De Olho na Obra

Todo mês a MBigucci envia aos 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

Obras iniciadas

(Ed. Marcela)
Início da obra: agosto 2015
Previsão de conclusão: setembro de 2018
My Home (personalização):
encerrada 1ª fase
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): a definir
Unidades: 96
2 e 3 dorms.

Obras iniciadas

(Ed. Thiago)
Início da obra: agosto 2015
Previsão de conclusão: setembro de 2018
My Home (personalização):
encerrada 1ª fase
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): a definir
Unidades: 96
2 e 3 dorms.

Obras em andamento

Início da obra: julho de 2015
Previsão de conclusão: maio de 2018
My Home (personalização):
encerrada 1ª fase
Previsão de visitação
à obra (Espião do Lar): a definir
Unidades: 132
0, 1 e 2 dorms.
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Rua Camargo, 790 – Pauliceia – SBC - SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
90%
80%
0%
0%
25%
10%
20%
0%

Vendas:
(11) 4178-5070 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/mundi

Rua Camargo, 790 – Pauliceia – SBC - SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
70%
60%
0%
0%
10%
7%
10%
0%

Vendas:
(11) 4178-5070 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/mundi

Rua Angela Tomé, 185 – Rudge Ramos – SBC - SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
90%
30%
5%
0%
35%
35%
0%

Vendas:
(11) 4362-4441 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/unique

Lofts duplex

Início da obra: maio de 2014
Previsão de conclusão: novembro de 2017
My Home (personalização):
em andamento (2ª 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):
realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): realizado
Office: 220 salas
Lofts: 187 unidades
Boulevard: 16 (lojas, quiosques e restaurantes)

Entregue

Início da obra: fevereiro de 2013
Previsão de conclusão: obra entregue
My Home (personalização):
encerrado
Visitação à obra (Espião do Lar): realizada
Unidades: 136
2 e 3 dorms. (1 suíte)

Entregue

Início da obra: junho de 2013
Previsão de conclusão: obra entregue
My Home (personalização):
encerrado
Previsão de visitação à
obra (Espião do Lar): já realizado
Unidades: 136
2 e 3 dorms. (1 suíte)

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%
54%
45%
80%
39%
36%
0%

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%
100%
100%
95%
100%
100%
92%
95%
84%

Vendas:
(11) 4332-4949 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/marcozerotower

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

Vendas:
(11) 4332-4949 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/marcozeroprime

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

Vendas:
(11) 4332-4949 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/marcozeropremier
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Entregue

Início da obra: outubro de 2013
Previsão de conclusão: obra entregue
My Home (personalização): encerrado
Visitação à obra
(Espião do lar): realizada
Unidades: 76
2 dorms. e 3 dorms. duplex (1 suíte)

Entregue

Início da obra: outubro de 2013
Previsão de conclusão: obra entregue
My Home (personalização): encerrado
Visitação à obra
(Espião do lar): já realizado
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):
encerrado
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): já realizado
Unidades: 84 salas comerciais +
1 loja térrea

Obras em andamento
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Início da obra: setembro de 2014
Previsão de conclusão: setembro de
2017
My Home (personalização):
em andamento (1ª Fase)
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): em andamento
Unidades: 120
2 e 3 dorms. (1 suíte)
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Rua Clemente Pereira, 64 – Bairro Ipiranga – 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%

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

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%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
98%
98%

Vendas: (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/wynn

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

Vendas:
(11) 4475-2066 / (11) 4367-8600

www.mbigucci.com.br/impactus

100%
100%
100%
90%
90%
100%
80%
90%
50%

Empreendimentos prontos com
algumas unidades disponíveis
Dormitórios:
2 ou 3 (1 suíte)
Vagas de garagem:
1
Área privativa:
45m², 56m² e 65m²

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

Localização: Rua Manoel Salgado, 381
Saúde – SP

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

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

Telefone de vendas: (11) 2047-9009/4367-8600
www.mbigucci.com.br/aguiadehaia

Dormitórios:
3
Vagas de garagem:
2
Área privativa:
2
77,36m e 80,18m2
Localização: Rua Engenheiro Isaac Garcez, 418
Vila Caminho do Mar – São Bernardo do Campo - SP
Telefone de vendas: (11) 4177-5382/4367-8600
www.mbigucci.com.br/classic

Dormitórios:
2
Vagas de garagem:
1
Área privativa:
52,26m² e 52,82m²

Dormitórios:
2 ou 3 dorms (suítes)
Vagas de garagem:
1 ou 2
Área privativa:
65,49m²,
78,84m² e 79,47m²
Localização: Estrada das Lágrimas, 1.466
São Caetano do Sul – SP
Telefone de vendas: (11) 4232-0524 / 4367-8600
www.mbigucci.com.br/status

Dormitórios:
3 (1 suíte)
Vagas de garagem:
1 ou 2
Área privativa:
75m²

Localização: Av. Jardim Japão, 1.599
Tucuruvi – São Paulo - SP

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

Telefone de vendas: (11) 2209-5121/4367-8600
www.mbigucci.com.br/reservatropical

Telefone de vendas: (11) 4121-1252/4367-8600
www.mbigucci.com.br/up
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Imóveis para locação

(11) 5067-6560 danilo.henrique@mbigucci.com.br
Condomínio Logístico de Galpões
26 galpões de
1.025m² de
área construída
Pé direito: 12m
Piso: 6 ton/m²
Localização:
Av. Fagundes de Oliveira,
538 - Diadema

Loja Comercial
322,39 m² de
área construída
471, 17 m² de
área construída
com mezanino

Localização:
Av. Senador Vergueiro
com Rua José Patrício, 22
S B Campo

Galpão Comercial / Industrial

Terreno para Pátio
Área de terreno:
6.232,80 m²

654,56 m² de
área construída

100% plano

Vagas
exclusivas

Localização:
Rua Hypólito Soares, 79
Esq. com Av. Tereza
Cristina - Ipiranga - SP

Localização:
Av. Maria Servidei
Demarchi, 2.405
S B Campo

Centro Comercial Automotivo

Galpão Industrial

22 lojas de
18,16m² a
306,99m²

830 m² de área
construída

Estacionamento
privativo

Zoneamento
Industrial

Localização:
Av. Maria Servidei
Demarchi, 1.100
S B Campo

Ponte rolante

Localização:
Rua Oneda, 439
S B Campo

Salas e lojas comerciais a partir de R$1.400,00*
De 36m²
a 624m²

De 27m²
a 735m²
Salas e lajes
corporativas

Localização:
Av. do Cursino, 2400
Jd. Saúde – SP

Localização:
Av. Senador Vergueiro, 3597
S B Campo

*Sujeito à alteração sem prévio aviso. Data base: Setembro/2016

SOFISTICAÇÃO

E ESTILO

EM UM ÚNICO
LUGAR, SUA CASA.

Av. Goiás, 164 - Santo Antônio
São Caetano do Sul - SP.

11 4226-7100
11 4226-2563

Full-House-Decoração

