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BEM-VINDOS À SUA CASA DE FÉRIAS!

LOCAÇÃO DE TEMPORADA
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.

Jardim Acapulco - Guarujá - SP

Casas com até 7 suítes Lazer Completo
ar-condicionado,
totalmente mobiliadas
no condomínio fechado
mais nobre do litoral.

salão de jogos e festas,
campo de futebol,
Praia de Pernambuco,
piscina, churrasqueira. próximo ao shopping
Jequitimar.

RESERVAS:
www.mbigucci.com.br

Localização
Espetacular

(11)
(11)

5067-6560
9.5168-5716

adriana.soares@mbigucci.com.br

PALAVRA DO PRESIDENTE

O relacionamento
com os jovens
P

Mas na sociedade de forma geral parece que existe um abismo
entre os velhos e os jovens na cultura, na educação, nas atitudes,
no vestuário e nos costumes. Já não é só “velho careta”. Ou os
velhos se atualizam para entendê-los ou a tarefa de educá-los
ficará mais difícil. Ou impossível. Mesmo para os pais.
O jovem é alienado ou é sadio, mas geralmente nos vê como
fora de moda. Usa piercing, faz tatuagem, não gosta de
conversar com velho. Só quer saber do seu grupo. Ou será que
o defeito está conosco que não nos atualizamos ou não nos
acercamos deles para saber das suas fraquezas, para ajudá-los
com a nossa experiência?
O trabalho externo dos pais dificulta a convivência entre as
gerações. Os avós também ficam distantes. Pais, filhos e avós
deveriam ser mais “família”, mas a vida moderna os distancia.
No passado, a mãe não trabalhava fora e era mais fácil o
diálogo. Hoje, há pouco tempo para conversa. Ninguém pode
perder tempo. É lamentável e só faz aumentar o abismo.
Eu tenho uma ideia que sigo há anos. Dê estudo e trabalho
desde cedo ao jovem e ele terá uma autoestima forte e
fatalmente, salvo alguma exceção, ele seguirá valores úteis. As
ações sociais que os pais fazem voluntariamente são também
uma boa medida para fazer os jovens participarem, ajudando
terceiros carentes. Devemos criar neles o amor ao próximo.
Temos que ouvir mais os jovens. Fazê-los falar conosco.
Embora eles não gostem de falar conosco, eles são carentes.
Temos de ganhar a sua confiança.

Crédito: Celso Lima

arece que a cada dia que passa o nosso relacionamento com
os jovens fica mais desafiador. Eu, que tenho quatro filhos
e sou avô por doze vezes, tenho procurado aprender com eles,
adolescentes e crianças. Sigo o exemplo da minha sogra de 93
anos, Isabel Maltos Pioli, que, com grande sabedoria, se atualiza
na tecnologia, lê muito e fala de qualquer assunto, quebrando
barreiras com os jovens. Ela foi uma das entrevistadas dessa
nossa revista, junto com o ator Ary Fontoura, de 84 anos, outro
sábio na relação com os jovens.

Não sou adepto a dar de “mão beijada”. Gosto de fazer com
que o jovem conquiste as suas metas, ajudando-o a alcançálas sem que ele perceba e mostrando-lhe que não estamos
dando. Ele deve se sentir como conquistador. Dar tudo pronto
é chamar o jovem de irresponsável e incapaz. Devemos induzilo a um bom porto, mas ele deve conquistá-lo. Não devemos
ferir o seu orgulho e só assim conseguiremos formar homens
para o futuro.
Vamos encurtar cada vez mais as distâncias entre os jovens
e velhos, ficando mais próximos a eles e parando de apenas
falar mal dos seus atos sem esquecer que nós também somos
culpados pela distância.
Precisamos refletir e agir, cada um a seu modo, cada um dentro
da sua família ou da sua sociedade, o que podemos fazer para
melhorar essa formação juvenil. Criticá-los apenas, é ajudar o
barco a afundar para depois dizermos ao mundo: “ah, aquele
jovem não tinha jeito”.
Sempre é um bom momento para mudarmos. A convivência
entre os jovens e os velhos deve ser pautada pela inspiração
divina que sentimos, dando lugar em nossos corações
a um sentimento maior de busca pela justiça, verdade,
cordialidade e respeito entre os que amamos.

*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: Calão Jorge/Secovi-SP

Educação

Construção Industrial
A MBigucci subiu 14 posições no 2º Ranking da
Construção Industrial, ocupando em 2017 a 23ª
posição; em 2016 a construtora ficou em 37º lugar.
O levantamento nacional é realizado pela revista O
Empreiteiro tendo como base a metragem construída
coberta de obras industriais concluídas ou em conclusão
entre os anos 2013 e 2016, considerando fábricas,
shoppings, centros logísticos e complexos afins.

Crédito: Divulgação

Secretário de Educação Renato Nalini elogia Milton e Roberta Bigucci por
adoção afetiva de escola estadual

“A sociedade precisa se aproximar da escola
pública. Todos fomos chamados pela
constituinte a colaborar com a educação”. O
alerta é do secretário estadual de Educação,
José Renato Nalini, que apresentou dados
e projetos da pasta durante encontro “Olho
no Olho”, do Núcleo de Altos Temas (NAT),
promovido pelo Secovi-SP, em 17/5/2017.
Perante empresários do mercado imobiliário e
diretores do Secovi, Nalini destacou iniciativas
como a da MBigucci em adotar afetivamente
uma escola pública de São Bernardo. Confira
detalhes nas páginas 68,69.

João Dória e Milton Bigucci Junior em evento de premiação da
Atlas Schindler

Urbanismo
Com a presença do prefeito de São Paulo, João Doria,
de executivos da construção civil, como Milton Bigucci
Junior, e entidades do mercado imobiliário, a empresa
Atlas Schindler anunciou os vencedores da 7ª edição
do Schindler Global Award, competição mundial que
estimula soluções de urbanismo. O grande vencedor foi
um grupo da USP com projeto para a área do Ceagesp.
A cerimônia ocorreu dia 25 de abril, no Clube Monte
Líbano, em São Paulo.
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Crédito: Calão Jorge/Secovi

Crédito: Divulgação

Flávio Amary e Roberta Bigucci
conversam com a presidente
do Instituto Liberta, Luciana
Temer, sobre campanha que
envolverá o setor

Roberta Bigucci (Secovi/MBigucci) e o núcleo debatedor do Fórum:
Maite Gauto (Fundação Abrinq) Fabiana Gorenstein, (Unicef), Eliane
Trindade (Folha de S.Paulo) e Luciana Temer (Instituto Liberta)

Liberta

Centro logístico
Acompanhado dos diretores Marcos Bigucci e Milton
Bigucci Junior, o prefeito de Santo André, Paulo Serra,
conheceu o MBigucci Business Park Diadema, um
dos maiores Centros Logísticos do ABC construído
pela MBigucci. A visita, no dia 29/3/2017, também
teve as presenças do secretário de Desenvolvimento
e Geração de Emprego de Santo André, Ailton Lima
e secretário adjunto da pasta, Evandro Banzato. Em
pauta, a implantação de futuros empreendimentos do
mesmo porte em Santo André.

Crédito: Calão Jorge/Secovi

Miguel Reale e Milton Bigucci durante reunião do Núcleo de Altos Temas

Crédito: Ricardo Trida/PSA

Anualmente 500 mil crianças, entre 7 e 14 anos, são vítimas da indústria sexual no Brasil. Com objetivo de
conscientizar sobre esses dados alarmantes e buscar soluções para combater essa prática criminosa, o Instituto
Liberta e o jornal Folha de S.Paulo promoveram o 1º Fórum Exploração Sexual Infantil, dia 18/5/2017(data em
que é lembrado o dia mundial da causa). O evento, realizado na cidade de São Paulo, reuniu lideranças setoriais,
autoridades e representantes de entidades, e teve a participação da diretora da MBigucci, Roberta Bigucci, que
também coordena os Projetos Especiais do Secovi-SP. Em 30/03/2017, Roberta e o presidente do Secovi-SP,
Flávio Amary reuniram-se com a presidente do Liberta, Luciana Temer, para tratar da campanha de conscientização
sobre o tema que será divulgado no setor imobiliário.

Prefeito Paulo Serra e os secretários Ailton Lima e Evandro Banzato
visitam MBigucci Business Park Diadema-SP

Altos Temas
O presidente da MBigucci, Milton Bigucci, que
também é conselheiro nato do Secovi-SP, esteve
com o jurista Miguel Reale Jr., ex-ministro da
Justiça, durante reunião do Núcleo de Altos Temas,
promovido pelo Secovi-SP em 6/4/2017. Na ocasião,
Reale enfatizou o papel da sociedade civil organizada
nos acontecimentos recentes do País. “Precisamos
de vigilância constante. Precisamos deixar claro que
não toleramos mais impunidade”, alertou o jurista,
defendendo ainda uma profunda reforma política.
MBIGUCCI NEWS
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ENTREVISTA

Ary
Fontoura

A

os 84 anos de idade e 64 anos de carreira, o paranaense
Ary Fontoura é um dos atores mais consagrados do Brasil.
Em meio a vários trabalhos em andamento, ele interpreta o
presidente Lula, em um dos filmes mais aguardados do ano,
a trilogia: “Polícia Federal, a Lei é para Todos”. O ator está
também nos palcos de São Paulo com a peça “Num Lago
Dourado”, uma releitura do clássico filme de Hollywood,
estrelado em 1981 por Henry Fonda e Katharine Hepburn,
ambos vencedores do Oscar por suas atuações no longa. A
história fala sobre o amor na terceira idade, as relações com
os mais jovens e o verdadeiro reencontro em família.
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Nossa equipe esteve presente na pré-estréia da peça,
no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano
do Sul, e levou uma convidada especial para assistir:
Isabel Maltos Pioli, a “Vó Isabela”, que aos 93 anos,
também é uma apaixonada pelo teatro e admiradora
do Ary Fontoura.
Confira nas próximas páginas nossa entrevista com o
ator Ary Fontoura e com a convidada Vó Isabela. Em
comum, eles esbanjam: vitalidade, são objetivos e têm
aquele brilho nos olhos de quem é apaixonado pela vida.

MBNews: Na peça, você e a Ana Lúcia Torre
interpretam Norman e Ethel, um casal que vive
juntos há mais de 50 anos. Na novela Amor à Vida,
você interpretou Dr. Lutero, personagem marcante
que vivia um relacionamento amoroso intenso na
terceira idade. Como você encara o amor nesta fase
da vida?
Ary: Não creio que o tempo interfira. Quando é amor
verdadeiro em qualquer idade ele aparece!
MBNews: Aos 84 anos de idade, mais de 40 novelas,
40 peças e dezenas de filmes. Ainda dá “frio na
barriga” subir ao palco?
Ary: Cada espetáculo difere do outro. E antes de começar
parece sempre uma primeira vez.

Ary: São muitos os bons e ruins. Fiz mais de 40 novelas.
Deixei um pouco de mim em cada um deles. Não tenho
favoritos. O público tem!
MBNews: Como foi interpretar o presidente Lula no
filme “Polícia Federal , a lei é para todos”?
Ary: Este trabalho terminou de ser feito. Deverá ser
lançado nos cinemas agora em junho. Como o que se
pretende fazer é uma trilogia, neste primeiro filme é
apenas uma breve aparição. Acredito que nos outros que
virão, a própria história que o Lula criou será completa
e desafiadora. Mas, o mais importante não é o Lula. O
melhor do filme é a extraordinária Operação Lava Jato
que eu considero a melhor coisa acontecida no Brasil
nos últimos cem anos!

Divulgação

MBNews: Na peça você redescobre o diálogo e a
amizade com o jovem neto (Lucas Abdo) enteado da
filha. Como você vê essa nova geração instantânea?
É fácil a troca de experiência com os jovens?
Ary: Depende da cabeça do mais velho e do grau de
receptividade do mais novo. Envelhecer com sabedoria
é a melhor coisa da vida. Diante disso, não há juventude
sensata que resista trocar experiências.
MBNews: Você é adepto ao WhatsApp, Instagram e
Facebook?
Ary: Sou disciplinado com relação a isto. Não sou
escravo de rede nenhuma. Só tenho 24 horas por dia e
preciso saber aproveitá-las.
MBNews: O que é mais fácil e mais difícil em envelhecer?
Ary: Quando você não se aceita, velho ou moço, tudo
fica mais complicado.
MBNews: Com tantos personagens marcantes em
sua carreira (Nonô Correia, Prof. Aristóbulo, Tibério,
Coronel Coriolano, Seu Flô, Quinzinho...) Qual o seu
favorito?

“Envelhecer com sabedoria é a melhor
coisa da vida. Diante disso, não há
juventude sensata que resista trocar
experiências.”

Ary Fontoura interpretou muitos personagens marcantes,
entre eles Nonô Correia, Coronel Coriolano, Seu Flô
MBIGUCCI NEWS
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Ana Lúcia Torre e Ary Fontoura
interpretam Ethel e Norman,
casados há mais de 50 anos

Num Lago
Dourado
Clássico do cinema internacional, com Henry Fonda,
Katharine Hepburn e Jane Fonda, “Num Lago
Dourado” conta a história de Norman (Ary Fontoura),
um professor aposentado que, ao completar 80 anos,
vai com sua esposa Ethel (Ana Lucia Torre) passar
férias em sua casa às margens do paradisíaco Lago
Dourado. A filha do casal, Chelsea (Tatiana de Marca),
que sempre teve uma relação tensa com o pai, chega
com seu futuro marido Bill Ray (André Garolli) e o
enteado Billy Ray Jr (Lucas Abdo). De início, Norman
se incomoda com a presença do jovem, mas, em pouco
tempo, o garoto se torna o filho que ele nunca teve.
Esses são os ingredientes de “Num Lago Dourado”,
espetáculo que, além de falar sobre o amor na terceira
idade, ressalta a importância dos valores familiares, a
busca incessante pelo diálogo e pelo entendimento.
Com direção de Elias Andreato, a peça comove e faz rir
qualquer espectador ávido por um bom texto romântico.
Ary Fontoura e Isabel Maltos Pioli, após
pré-estreia da peça em São Caetano

Texto: Ernest Thompson. Direção Elias Andreato.
Elenco: Ary Fontoura, Ana Lucia Torre, Tatiana de
Marca, André Garolli, Fabiano Augusto, Lucas Abdo.
Em cartaz: No Teatro Renaissance, Al. Santos-SP,
nº 2.233. Inf.: (11) 3069-2286. Sexta e sábado, às
21h30, domingo, às 18h.
Ingressos:R$ 80. Duração: 90 minutos
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Temporada: até 02 de Julho
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ENTREVISTA

Isabel Maltos Pioli mantém o mesmo brilho nos olhos
aos 17 anos e após aos 90 anos

93 anos de
pura vitalidade
D

ona de uma memória invejável e de uma disposição sem igual,
Isabel Maltos Pioli, a Vó Isabela, é o tipo de exemplo que todos
deveríamos seguir. Aos 93 anos de idade ela já fez teatro, computação,
participou de corridas e caminhadas, desfilou em escola de samba, lê
a revista Veja todas as semanas, é adepta ao facebook e ao WhatsApp
e adivinha só seus assuntos favoritos? Futebol e Teatro!

“Independência
na minha idade
é tudo.”

12

Sogra de Milton Bigucci, presidente da MBigucci, a Vó Isabela, é mãe
de Sueli Pioli Bigucci e Roseli Pioli Zanetin. Tem cinco netos, dos quais
quatro são diretores da MBigucci (Roberta, Milton Junior, Marcos e
Marcelo) e um é cirurgião-dentista (Vinícius P. Zanetin), além de 12
bisnetos e outros tantos “netos do coração”, como ela chama.
Apaixonada por teatro, ela foi a convidada especial da nossa equipe
para assistir à pré-estreia da peça “Num Lago Dourado”, com Ary
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Fontoura e Ana Lucia Torre, exibida no início de abril/2017,
em São Caetano do Sul. Ao final do espetáculo, a Vó Isabela
fez questão de cumprimentar o elenco e foi acolhida com
grande carinho pelos atores e pelo diretor, Elias Andreato,
que a agradeceu pela presença: “Ficamos muito felizes em
tê-la aqui hoje. Muito bacana ver a vitalidade da Dona Isabel”,
comentou o diretor.
Confira o bate-papo com a Vó Isabela
MBNews: Qual o segredo para tanta lucidez e vitalidade?
Vó Isabela: Sou muito tranquila, não me envolvo em saber
da vida dos outros. Se precisarem de mim, saio correndo para
ajudar, mas esse negócio de querer saber detalhes da vida
dos outros me incomoda, não é comigo. Desde pequena sou
assim e acho que isso me ajuda. Cuido muito da alimentação
também, não exagero em nada. Arroz e feijão é o meu prato
favorito. E toda semana leio a revista Veja inteirinha assim
que chega, meu neto me deu assinatura de presente. Leio
também a Folha de São Paulo, gosto de estar atualizada para
conversar com meus netos. Isso me faz muito bem!
MBNews: E quanto ao teatro? Ao assistir à peça “Num
Lago Dourado”, seus olhos brilhavam de uma forma
diferente... A senhora gosta? Já interpretou?
Vó Isabela: Adorei a peça, os atores são muito bons, muito
expressivos e a história também, tem a ver com a nossa vida,
tudo isso é muito bacana. Ah... eu amo teatro. Fiz aulas no
Centro de Referência do Idoso de São Bernardo. Fui até a
atriz principal da peça de encerramento, chamada “Garotas
Sapecas”. E não é que a peça ‘bombou’? A família inteira foi
me assistir! Apresentamos no Teatro Cacilda Becker, no final
de 2015. Falava sobre o cotidiano de mulheres do interior
e eu era a matriarca delas. No fim, acabamos virando uma
família, mantendo as amizades até hoje.
MBNews: E o futebol, é verdade que a senhora não perde
um jogo? Qual time torce?

então eu tinha dois times do coração. Mas como quase todos
meus netos são são-paulinos roxo, assim como meu genro,
o Milton, eu também torço para o São Paulo.
MBNews: Como é envelhecer para a senhora?
Vó Isabela: Sou otimista, só penso em coisas boas. Eu vivo
a minha vida, minhas coisas, gosto de ser independente. Não
gosto que fiquem muito em cima de mim, querendo fazer
as coisas por mim. Independência na minha idade é tudo.
Vivo intensamente o dia de hoje e não gosto de ficar me
preocupando com o que vem depois. Nunca gostei de ficar
parada, estou sempre em movimento.
MBNews: A senhora sempre foi ativa assim?
Vó Isabela: Sempre! Quando jovem, era costureira, trabalhei
como cerzideira de meias de nylon em uma fábrica no
Ipiranga. Depois que minha primeira filha nasceu comecei
a costurar em casa roupas de bebê para uma loja. Gosto
muito de cozinhar também. Lembro que assim que me casei,
dava pensão (servia almoço) para mais de 40 funcionários
que trabalhavam com meu marido. E fiz também curso de
cabeleireira, montei até um salão em casa que “bombava”,
as clientes adoravam. Foi uma vida de bastante sacrifícios e
muito, muito trabalho.
MBNews: Como vê o relacionamento da terceira idade
com os jovens?
Vó Isabela: Na minha casa sempre teve muita conversa e
diálogo com as meninas. Nossas filhas sempre nos contavam
tudo, para mim e para o Ítalo. Elas sabiam que o pai também
era amigo delas, não tinham receio de contar nada. Hoje,
brinco que minha casa é uma igreja, quando alguém tem
problema, vem na Vó Isabela (risos). Não sou de censurar
ninguém, não julgo ninguém, mas mostro que sempre
é preciso ver o outro lado da moeda também. A vó não é
nenhuma santa, mas tenho bastante intuição.
MBNews: E as redes sociais? A senhora é adepta?

Vó Isabela: Amo futebol também. Meu genro (Milton
Bigucci) não se conforma que conheço todas as posições e
nomes dos técnicos e jogadores. Também, pudera, pois assisto
aos jogos todas as quartas-feiras. Quando solteira eu era
corintiana e meu marido, Ítalo (já falecido), era palmeirense,

Vó Isabela: Lido bem com o Facebook e o WhatsApp, a
tecnologia não é difícil, arrumei muitos amigos nas redes
sociais. Gosto de comentar os posts dos netos, e geralmente
meus comentários “bombam”. (risos)

Vó Isabela com o elenco da peça (Num Lago Dourado): o jovem Lucas Abdo, o diretor Elias Andreato e a atriz Ana Lúcia Torre

MBIGUCCI NEWS
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MBigucci na Mídia

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

TV Globo – Jornal da Globo
4/1/2017
“Imóveis subiram abaixo da inflação”
Entrevista de Phelipe Siani com
Milton Bigucci Junior no New Life
MBigucci- Ipiranga/SP

TV Mais ABC - Click Noite
Entrega do Marco Zero Mbigucci
14/03/2017

Diário Regional
22/02/2017

14
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TV Mais ABC – Jota +
Especial: Entrega do
Marco Zero MBigucci
22/02/2017

Tribuna do ABCD
15/04/2017

UPTV – Sind Solution Especial Marco Zero
07/03/2017
Qual Imóvel
06/04/2017

Merc News
01/03/2017

MBIGUCCI NEWS
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CARTAS
A MBigucci agradece as diversas
manifestações de amigos e autoridades
públicas recebidas pela entrega do
empreendimento Marco Zero MBigucci.
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De: sidnei beneti
Enviada em: terça-feira, 21 de fevereiro de 2017 14:10
Para: imprensa@mbigucci.com.br
Assunto: Parabéns hoje!
Caro Milton,
Parabéns pelo magnífico empreendimento, comemorando
décadas de sucesso à custa de imenso trabalho.
Infelizmente não pude estar presente na entrega, mas sinta
minha presença de colega de classe nas Gloriosas Arcadas do
Largo de São Francisco, amigo e muito admirador!
Abraços e SAUDACÕES ACADÊMICAS da Turma de 1968!
Sidnei Beneti
juiz e ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça
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De: R.Yazbek
Para: mbigucci@mbigucci.com.br
Prezado Milton e Família MBigucci,
Parabéns por mais este belo
empreendimento que muito contribuirá
para a região, fortalecendo cada vez mais
a marca MBigucci e o setor imobiliário.
Forte abraço dos amigos,
Ricardo Yazbek
Rita de Cássia Yazbek
Renato Genioli Junior
Diretores da R.Yazbek
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SAÚDE

Você sabe o
que é DTM?
A

sigla DTM significa Disfunção Temporomandibular
e refere-se a alterações na Articulação
Temporomandibular (ATM) e nas estruturas que
participam do seu funcionamento: músculos
mastigatórios, disco articular e ligamentos. A DTM é
uma doença ainda pouco conhecida mesmo na área
odontológica e médica. Entretanto, seu diagnóstico
pode ser simples e fácil desde que feito por um
especialista.
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De acordo com o ortodontista, ortopedista
facial e especialista em DTM e dor orofacial,
Fábio Michelletti Araújo, membro da Sociedade
Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor
Orofacial (SBDOF), a DTM acarreta muitas dores e
incômodos na região que vai da cabeça aos ombros,
passando pelo pescoço. “Dor de cabeça, sensação
de cansaço e peso na região dos maxilares, estalos
na articulação e restrição na abertura mandibular
são as ocorrências mais comuns e podem aparecer
ao lado de muitos outros sintomas, aparentemente
inofensivos, mas que acabam desestabilizando
muito a vida do paciente e daqueles que convivem
com ele”, explica o especialista.
MBIGUCCI NEWS
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O tratamento geralmente é simples, englobando o uso de
placas para dormir, compressas quentes no local, fisioterapia
e exercícios musculares de relaxamento. A técnica de
agulhamento a seco, que usa agulhas de acupuntura
nos músculos da face e pescoço, também tem mostrado
efeito positivo na redução dos sintomas. “A prioridade
do tratamento é tirar a dor do paciente. Por isso, o mais
importante é se informar com um dentista, especialista na
área, para que sejam feitos o diagnóstico e o tratamento

corretos. Imagens e exames caros geralmente não são
necessários. Isso poupará sofrimento e dinheiro ao paciente,
pois se não tratada, a DTM pode inclusive prejudicar os
tratamentos de outras especialidades”, alerta Dr. Fábio
Michelletti Araújo.
A Sociedade Brasileira de DTM e Dor Orofacial
(www.sbdof.com) traz indicações de especialistas por
cidades.

90% DOS PACIENTES SÃO MULHERES DE 15 A 45 ANOS

Entenda a doença
• Dor de cabeça é o sintoma mais comum da DTM
• 15% da população necessita tratar a DTM
• Bruxismo (apertar ou ranger os dentes) é um dos principais fatores de risco que causam a DTM
• Diagnóstico geralmente não demanda imagens ou exames caros
• Tratamento é simples e não é longo
• Cirurgias são de rara indicação: menos de 1%
• Mulheres, de 15 a 45 anos, são as mais atingidas pela DTM (90% dos pacientes)
• Crianças e adolescentes também podem ter sintomas de DTM/DOF, apesar de raro
• Dor de ouvido, sons/zumbidos, vertigens e tonturas também podem ser sintomas da DTM

Dr. Fábio Michelletti Araújo - ortodontista e ortopedista facial.
Especialista em DTM e Dor Orofacial pela Unifesp- Escola Paulista de Medicina.
Pós-Graduado em Dor Orofacial pela Universidade de Århus, Dinamarca.
Pós-Graduado em DTM pela Universidade de McGuill, Canadá.
MBIGUCCI NEWS
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Teste se você tem DTM
1 – Você tem dificuldade, dor, ou ambos os sintomas
ao abrir a boca, por exemplo, para bocejar?
SIM
NÃO

7 – Você tem dores de cabeça, pescoço ou dores de
dente com frequência?
SIM
NÃO

2 – A sua mandíbula fica “trancada”, “presa” ou “cai”?
SIM
NÃO
8 – Recentemente sofreu algum trauma na cabeça,
pescoço ou mandíbula?
3 – Você tem dificuldade, dor, ou ambos, ao falar e
SIM
NÃO
ao usar os maxilares?
SIM
NÃO
9 – Observou qualquer alteração recente na mandíbula?
SIM
NÃO
4 – Você nota ruído nas articulações da mandíbula?
SIM
NÃO
10 – Já recebeu algum tratamento prévio para dor
orofacial ou da mandíbula?
5 – Normalmente você sente sua mandíbula rígida,
SIM
NÃO
cansada ou tensa?
SIM
NÃO
RESPOSTA: Se você respondeu sim a pelo menos
uma das questões acima, pode ser sinal de DTM.
6 – Você tem dor nas orelhas, têmporas ou bochechas? Procure um especialista em DTM e Dor Orofacial.
SIM
NÃO

Bruxismo

É um distúrbio do movimento da mandíbula caracterizado pelo ranger e/ou o apertar forte
dos dentes, pode vir acompanhando ou não de som e ocorrer quando se está dormindo
ou acordado. Pode fazer os dentes ficarem doloridos ou soltos, e, às vezes, acarretar
desgaste em partes dos dentes. Eventualmente também pode acarretar a destruição do
osso circunvizinho e do tecido da gengiva. O bruxismo é um dos principais fatores de
risco que causam a DTM e também deve ser tratado por um especialista.
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CAPA

Lançamento em DoseDupla.
Sem crise!
Sonata, em Santo André, e Domani, em São Bernardo do
Campo, são os novos lançamentos residenciais da MBigucci

O

s sinais de melhora da economia brasileira também
começam a refletir com a volta da confiança no mercado
imobiliário. A queda da inflação, a redução nas taxas de
juros e o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) são
os principais responsáveis pela melhora dos ânimos do
comprador e do vendedor de imóveis.
Investindo nesta retomada, a MBigucci aposta em dois
importantes lançamentos neste primeiro semestre.

O Sonata MBigucci terá apartamentos a partir de
R$ 199.900,00. Algumas unidades terão preço que se
enquadram no “Minha Casa, Minha Vida”. A obra será
financiada pela Caixa.
O Domani MBigucci terá preços superfacilitados e
planos de pagamento direto com a incorporadora em
até 150 meses.
De acordo com Milton Bigucci, a perspectiva é que o
ano de 2017 seja melhor que os últimos anos e pior do
que os próximos, onde a economia deve melhorar ainda
mais, principalmente se as Reformas forem aprovadas.
Confira os detalhes dos lançamentos:

22
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As pessoas estão voltando a buscar seus
sonhos e a MBigucci reservou para este
momento o Sonata, no Parque das Nações –
Santo André/SP, e o Domani, no Bairro Nova
Petrópolis – São Bernardo do Campo, dois
residenciais diferenciados, com área de lazer
completa. Acreditamos que seja o momento da
oportunidade para o comprador, pois os preços
estão estabilizados. Nossos lançamentos terão
valores que cabem no bolso do cliente.
Milton Bigucci (há 56 anos na construção civil)
Presidente da MBigucci

Sonata MBigucci
Rua Alemanha, 21,
esquina com Rua Tordesilhas
(Pq. das Nações, Santo André-SP)
1 e 2 dormitórios
37m² a 50m²
2 torres - 196 unidades
Área construída: 14.986,55m²
Terreno: 4.720,59m²
Lazer completo
www.mbigucci.com.br/sonata

Perspectiva artística da fachada

Perspectiva artística da piscina coberta e aquecida

Sonata MBigucci terá piscina aquecida
Novo condomínio clube será lançado no Parque das Nações, em Santo André

A

gora não falta mais nada! Este lançamento da MBigucci ecoará como música para os ouvidos daqueles
que procuram lazer, segurança, exclusividade e conforto. Assim é o Sonata MBigucci, um condomínio clube
completo, moderno e o primeiro da região a oferecer piscina coberta e aquecida.
MBIGUCCI NEWS
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Perspectiva artística do Espaço Gourmet
Perspectiva artística da quadra

“Optamos em oferecer esse diferencial no Sonata
MBigucci privilegiando ainda mais o lazer em todos
os períodos do ano”, explicou o diretor técnico da
construtora, Milton Bigucci Junior. Outros diferenciais
nas áreas de lazer oferecidos no Sonata são: o Espaço
Mulher, equipado para atender serviços de manicure,
maquiagem e cabeleireiro e o Espaço Pet, planejado
especialmente para seu animal de estimação. O
Sonata MBigucci será construído na Rua Alemanha,
21, esquina com a Rua Tordesilhas, no tradicional
Parque das Nações, em Santo André-SP.
Com fachada neoclássica, o Sonata MBigucci terá
duas torres: Beethoven e Mozart, totalizando 196
apartamentos. Serão unidades de 1 e 2 dormitórios
com áreas privativas de 37,71m², 48,95m² e
50,18m², no tamanho ideal para todos os ritmos,
gostos e necessidades.
Natureza – Privilegiando o verde e a qualidade
de vida, o Sonata MBigucci terá um paisagismo
harmonioso e encantador. Serão centenas de espécies
entre árvores, arbustos e flores, como pitanga preta,
jequitibá, manacá da serra, ipê roxo entre outras.
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Perspectiva artística do Espaço Teen
e salão de jogos infantil

Perspectiva artística do Espaço Mulher

Áreas comuns entregues
equipadas e decoradas

Lazer completo
Já pensou, chegar em casa após um dia cansativo de
trabalho e poder relaxar na piscina com a família, sem
se importar se está à noite ou se é inverno? No Sonata
MBigucci este e muitos outros privilégios estarão à
disposição para seu lazer.
Piscina coberta e aquecida
Espaço teen / salão de jogos infantil
Espaço mulher
Espaço gourmet
Espaço Pet
Fitness
Salão de festas
Salão de jogos adulto
Sauna
Churrasqueira com forno de pizza
Playground
Quadra esportiva
Fonte
Paisagismo
www.mbigucci.com.br/sonata

Arquitetura: Monica Hierania Soli Barone
Paisagismo e Decoração: Danilo Salerno - Verdi Salerno
Apartamento modelo decorado: Tatiana Moreira – Studio Ecoara

MBIGUCCI NEWS
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Localização Perfeita
(R. Alemanha, 21 – esquina com R. Tordesilhas em frente à praça Carlos Abondante)
O Parque das Nações é considerado um dos mais
importantes bairros de Santo André, com um Centro
de comércios e serviços bastante variado. Os nomes
das ruas se confundem com as histórias dos imigrantes
que ali aportaram, principalmente lituanos, espanhóis e
italianos. Com exceção da Rua do Oratório, principal via
que corta o bairro, todas as demais têm nomes de países
da Europa e Américas.
É exatamente na Rua Alemanha, 21, esquina com a Rua
Tordesilhas, que será construído o Sonata MBigucci.
O local é servido por ótimas redes de supermercados e
atacadista, como o Sonda, o Carrefour e o SAM’s Club,
estando muito próximo também do Parque Celso Daniel
e do Hospital Bartira – Rede D’Or.
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Investidores
O Sonata é perfeito para quem quer investir com
rápido retorno. Com unidades compactas de 37m² a
50m², o empreendimento está a apenas 400 metros
da Universidade Federal do ABC, com fácil acesso ao
transporte público, como a Estação de Trem Prefeito
Saladino, linhas de Trólebus e de ônibus, a poucos
minutos também da Av. do Estado e do Corredor ABD.
Excelente para quem pretende comprar para locação.

Sugestão de decoração
Sugestão de decoração

Visite o
Decorado
do Sonata

Arquiteta Tatiana Moreira

Conheça o charme e aconchego do apartamento
modelo decorado do Sonata MBigucci. Assinado pela
arquiteta Tatiana Moreira, do Studio Ecoara.
Sugestão de decoração

Rua Alemanha X Rua Tordesilhas
Pq. Das Nações, Santo André – SP
Aberto diariamente das 9h às 19h,
incluindo finais de semana e feriados.
Tels.: (11) 2759-4691, (11) 4367-8600,
(11) 98823-4590,
Sonata MBigucci
www.mbigucci.com.br/sonata
MBIGUCCI NEWS
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Lançamento em dose dupla.
Sem Crise!

O Nova Petrópolis
com mais qualidade
de vida
Lançamento da MBigucci chega para
valorizar ainda mais o tradicional bairro de
São Bernardo

Domani MBigucci
Torre única
48 apartamentos
2 suítes + lavabo
67m² área privativa
Terraço Grill*
5.753,90m² de área construída
R. Princesa Maria Amélia, 500 – Nova Petrópolis/SBC
www.mbigucci.com.br/domani
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Perspectiva artística da fachada

*churrasqueira elétrica não inclusa no valor da unidade

Com charmoso
terraço grill*

Perspectiva artística do Salão de Festas

Perspectiva artística da Piscina
Perspectiva artística do Terraço Grill

Perspectiva artística do Fitness

É

no histórico bairro de Nova Petrópolis, na Rua Princesa
Maria Amélia, nº 500, em São Bernardo do Campo que
a MBigucci acaba de lançar o Domani (www.mbigucci.
com.br/domani), um condomínio clube completo,
aconchegante e diferenciado.
Em uma torre única, com 15 pavimentos (sendo 2
subsolos de garagem + térreo), o Domani MBigucci terá
48 apartamentos de 2 dormitórios (suítes), lavabo, salas
de jantar e estar, cozinha, área de serviço e um charmoso
terraço grill*. Um projeto com total aproveitamento de
espaços.
Lazer - Priorizando conforto, segurança e qualidade de
vida, o Domani MBigucci oferecerá diversos itens de
lazer para que você e sua família aproveitem os melhores
momentos com muita diversão e saúde.

Perspectiva artística da Churrasqueira
e forno para pizza

Natureza – Muito verde, árvores, flores e arbustos
integram o moderno projeto paisagístico do Domani
MBigucci, com 177m² de área ajardinada e 3 charmosas
praças.
Veja mais – Detalhes do projeto, plantas e tour virtual
em: www.mbigucci.com.br/domani

MBIGUCCI NEWS
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Lazer completo
Espaços cuidadosamente planejados visando lazer
e bem-estar para todas as idades:
- Brinquedoteca
- Churrasqueira com forno de pizza
- Ducha
- Estacionamento visitantes
- Fitness
- Fitness Externo
- Piscina adulto
- Piscina infantil
- Playground
- Praça central
- Praça dos jovens
- Praça dos namorados
- Salão de festas
- Salão de jogos
- Sauna
- Solarium
Sugestão de decoração
Sugestão de decoração
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Sugestão de decoração

2 suítes
+ lavabo

VISITE DECORADO
Rua Princesa Maria Amélia, 500
– Bairro Nova Petrópolis, São
Bernardo do Campo/SP.
Apartamento modelo decorado
e plantão de vendas abertos
diariamente incluindo finais de
semana e feriados, das 9h às 19h.
Tels.: (11) 2833-2150 / (11) 43678600 /
(11) 98823-4590 /
Domani MBigucci

Sugestão de decoração

Arquitetura: Maurício Vera
Paisagismo e Decoração: Verdi Salerno
Apartamento modelo decorado: Tatiana Moreira
MBIGUCCI NEWS
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Chácara Silvestre é um importante parque do bairro. Aberto ao público, possui
grande área verde, com playgrounds, trilhas, ciclovia, e espaço para ginástica

Nova Petrópolis
R

econhecido como um dos melhores bairros para
se morar em São Bernardo do Campo, o Nova
Petrópolis é marcado pela história e tradição. Com
praças, jardins, ciclovia e pista de cooper, o bairro
abriga também três bens tombados como Patrimônio
Histórico: a Chaminé da Av. Pery Ronchetti, s/º, a
Igreja Presbiteriana Independente, na Rua Dr. Fláquer,
824, e o Casarão da Chácara Silvestre, na Av. Wallace
Simonsen, 1.800, que serviu como casa de campo
para Wallace Cochrane Simonsen, primeiro prefeito de
São Bernardo do Campo.
O Bairro possui completa estrutura de comércios,
shoppings, redes de supermercados, academias e
conceituadas escolas públicas e privadas.
Margeado pela Av. Prestes Maia, famosa por seus bares,
pizzarias e restaurantes, o Nova Petrópolis também
oferece muitas opções de lazer noturno e happy hour.
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Excelente Localização
O Domani MBigucci será construído na Rua Princesa
Maria Amélia, 500 – Nova Petrópolis, São Bernardo do
Campo/SP, ao lado de toda infraestrutura de comércios
e serviços:
- Carrefour
- São Bernardo Plaza Shopping
- Padaria Bela Petrópolis
- Padaria Brasileira
- Colégio Petrópolis
- Paço Municipal
- Parque Chácara Silvestre

COMPROU, GANHOU!
Na Difratelli Fatto você ganha desde o início!

Compras a partir de

R$10.000,00 ganhe uma

Cafeteira
Nespresso Inissia

Concorra a sorteio de outros brindes*

Av. Portugal, nº 491 | Santo André | SP
11 11 -

2759.6110
2759.6114

GASTRONOMIA

Olha o docinho!
P

ara driblar a crise ou até mesmo seguir o sonho, vale
de tudo, inclusive arriscar. Foi o que fizeram Maureem
Gamarano, que era assistente administrativo e criou a
Maureem Petit, e Andrea Kenedy, que trabalhava como
designer e fundou a Doceidea Gourmet. Elas não se

conhecem, mas têm histórias parecidas de quem vêm
conquistando doces vitórias com o novo talento descoberto.
Confira as deliciosas receitas que elas passaram aos nossos
leitores.

Brigadeiro de Pistache
Maureem Petit
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 colher (sopa) de margarina
15g de pasta de pistache
Pistache em lascas

Modo de Preparo:
Leve o leite condensado e a
manteiga ao fogo e mexa até
desprender do fundo da panela.
Cozinhe por mais 30 segundos
e adicione a pasta, mexa e deixe
esfriar para enrolar e passar nas
lascas de pistache.
maureempetit doces e artesanatos
maureemgamarano@hotmail.com

Pão de Mel
Doceideia

doceideagourmet
doceideagourmet@gmail.com

Ingredientes
- 1 lata de leite condensado
- 100 ml de mel
- 400 ml de leite
- 2 colheres (chá) de canela em pó
-1 colher de chá de cravo em pó
- 3 xícaras de farinha de trigo
- 1/2 xícara de açúcar mascavo
- 3 colheres de chocolate em pó (não utilizarachocolatado)
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 2 colheres de chá de bicarbonato
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Modo de preparo:
Bater no liquidificador todos líquidos e ir acrescentando os
demais itens aos poucos, deixar o fermento e bicarbonato
por último. Coloque para assar em forminhas individuais,
redondas ou quadradas, ou em uma forma grande e depois
corte ao seu gosto.
Espere a massa esfriar para cortar e rechear. Você pode
utilizar o tradicional recheio de doce de leite, brigadeiro,
beijinho ou até mesmo Nutella.
Cubra com uma mistura de chocolate meio amargo e
chocolate ao leite derretidos (300 g de cada). Ponha para
secar, decore e embale.

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

BIG RISO
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Recorde de doações
e solidariedade
5ª Carreata do Agasalho foi um grande sucesso, com
6.775 peças doadas ao Lar Pequeno Leão

M

uita vibração e solidariedade marcaram a 5ª edição
da Carreata do Agasalho em prol das crianças e
adolescentes do Lar Pequeno Leão, realizada no domingo,
dia 4 de junho de 2017. 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
12 ruas, 47 condomínios e diversas casas do Centro de São
Bernardo do Campo. Foram arrecadadas 6.775 peças.

Luara Lage,
orga
(Roberta Big nizadora da ação, e Spni
ucci) ficaram
ngrifka Pirulit
emocionada
o
dos morador
s com o envo
es
lvimento

Pequeno Leão, enfatizou: “É uma campanha muito útil
para as crianças da entidade, por isso agradecemos a todos
que doaram, apoiaram, patrocinaram e organizaram esta
carreata, em especial ao Subtenente Carneiro e equipe dos
“Eles nos surpreenderam mais uma vez! Foi demais Bombeiros (8º GB/SBC), Depto. de Trânsito e Prefeitura de
ver a organização e envolvimento dos moradores nesta São Bernardo, Polícia Militar (6º BPM), AES Eletropaulo,
campanha. Foi o melhor resultado desde que iniciamos a SBC Trans, Rodomarca e empresas patrocinadoras
carreata, em 2013, quando arrecadamos 2.200 peças. A (MBigucci, Jacy, Ciasul, Atipass, Casari Imóveis, Neon
cada ano aumentam ainda mais o comprometimento dos Condomínio, Prime Adm. de Condomínios, Hawaii Gráfica)
moradores e a vibração dos voluntários. Agradeço a todos, e todos os voluntários. São muitos os envolvidos”, destacou.
de coração. Quem disse que palhaço não chora?”, destacou O representante do Lar, diretor Antônio Zanuto, também
emocionada a coordenadora do Big Riso e diretora da agradeceu: “Graças a gestos como este, conseguimos
MBigucci, Roberta Bigucci, que puxou toda a carreata manter nossas crianças e dar um futuro brilhante a eles”.
como a palhaça Spningrifka Pirulito.
A ação em São Bernardo foi inspirada na Carreata “Pé
O vice-presidente da ACIGABC, Milton Bigucci Junior, que Quente”, promovida há 15 anos pelo Projeto Ampliar/Secovi
também é diretor da MBigucci e diretor voluntário do Lar em São Paulo e que também tem a participação do Big Riso.
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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. Rua Francisco Visenteiner, 610 – B. Assunção/
SBCampo, (11) 4356-5285 (www.larpequenoleao.org.br).
SEMPRE EM TEMPO! Se você quiser fazer sua doação, ainda é possível
Ligue para:
(11) 4356-5285 – Lar Pequeno Leão
(11) 4362-7390 – Big Riso/MBigucci
(11) 4330-8911 – ACIGABC

“É bom fazer o desapego e ajudar quem precisa”,
Flávio e o filho Régis Pereira, do cond. Kamayurá.

“As roupas são para as crianças ficarem quentinhas”.
Gabriela e Isadora do cond. Magistrale.

“A gente tem coisas que os outros precisam. É
importante doar” Lara, Amanda, Felipe e Débora
Cond. Saint Germain.

“É sensacional esta ação de fazer o bem” Gabriela
Parisi, do Ed. Saint Etienne

“Acordei com o barulho da sirene e vim doar”,
Marcelo Versolato

Condomínio Alta Vista que enfeitou o portão com
bexigas para receber os voluntários
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EDUCAÇÃO

Milhares de jovens
já se formaram pelo
CAAP ASA, atualmente
presidido por Reinaldo
Bittar, voluntário
desde 1997 na
entidade

Responsabilidade
Social
CAAP ASA localizado no Ipiranga
já beneficiou mais de 9 mil jovens
“Apoiar os jovens vulneráveis, através
de atividades socioeducativas, para que
construam um projeto de vida, favorecendo o
desenvolvimento pessoal e profissional para o
mundo do trabalho.” Com este objetivo o CAAP
ASA - Assistência Social ao Adolescente - antigo
CAMPI, desenvolve suas atividades gratuitamente
há 37 anos no Bairro do Ipiranga/SP.
Presidido desde 2011 pelo empresário Reinaldo Bittar,
que atua voluntariamente na entidade há 20 anos,
o CAAP ASA já atendeu 9.287 jovens, estendendo a
ação também à família e à comunidade, beneficiando
indiretamente cerca de 37 mil pessoas. A dedicada
coordenadora Regina Maria Sartório, que está na entidade

há mais de 30 anos, destaca a importância do trabalho:
“Vejo o CAAP-ASA como um lugar onde posso vivenciar
meu ideal como assistente social. É valorizar cada um, e
construir com nossos atendidos uma comunidade mais
unida e igualitária.”

“Antes do CAMPI eu ia direto da escola para a rua. A
entidade foi essencial para minha vida. Foi lá o meu
início no mercado de trabalho. Assim que terminei o
curso, em 1995, entrei na MBigucci como office boy,
com meu irmão Daniel. Hoje sou contramestre, estou
há mais de 20 anos na empresa.

Daniel Gomes do
Amaral, gerent
e comercial,
formado em mar
keting, com MBA
em Gestão
de Pessoas pela
FGV
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“O CAMPI abriu as portas profissionais não só para
mim, mas para minha família. Foi por ele que entrei
na MBigucci em 1994, como aprendiz. Indiquei
meu irmão Juninho (Reinaldo) na empresa. Eu segui
outra carreira, mas ele permanece há mais de 20
anos na construtora”.
MBIGUCCI NEWS
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Reinaldo Alves

do Amaral Jr. -

contramestre

ATENDIMENTO
A assistência social do CAAP ASA é totalmente gratuita e se
dá de três formas:
1 –CEDESP – CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E PRODUTIVO, convênio com Secretaria Municipal de
Assistência e Des. Social de São Paulo. Atende adolescentes,
jovens e adultos de 15 a 59 anos em situação de
vulnerabilidade e risco social. Módulos: convívio, mundo do
trabalho e FIC-Formação inicial e continuada em Auxiliar
Administrativo/ Aux. de Depto. Pessoal /Aux. de Tesouraria.

3 - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL –
Vida do Trabalho. Realização de atividades teóricas no CAAP
(30%) e práticas em empresas parceiras (70%). Aprendizes
de 15 a 24 anos. Cursos: *Arco Ocupacional Administrativo.
*Operacional I. *Operador de comércio. *Arco Ocupacional
Bancário (Procurando parcerias com entidades bancárias).
CAAP ASA Ipiranga
R. Prof. Vilalva Junior, 339
Moinho Velho/SP
Tel. (11) 2215-4206
caap@caapasa.org.br
www.caapasa.org.br
facebook.com/caapasa

2 - PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO
TRABALHO – Oficinas semanais realizadas em parceria com
a Faculdade de Psicologia do Instituto Mackenzie. Orientação
e acompanhamento dos usuários que completaram o
CEDESP e aguardam encaminhamento ao programa de
aprendizagem.

1982: Formatura de uma das primeiras turmas do CAMPI

com o Rotary Club do Ipiranga, que indicou o Arnaldo De
Muzzio, e fizemos um bingo no Círculo Militar de São Paulo
para obter renda. E assim, com todas as dificuldades próprias
de iniciativas sociais, sem recursos, nasceu o CAMPI.

VOCÊ SABIA?
Milton Bigucci foi o fundador e primeiro presidente do
CAMPI – Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro do
Ipiranga, em 1980. Posteriormente o CAMPI passou a
se chamar CAAP Ipiranga e atualmente é o CAAP ASA Assistência Social ao Adolescente.
“Quando fui eleito superintendente da Associação Comercial
do Ipiranga (ACI), em 1979, logo na primeira reunião disse
que precisávamos fazer um trabalho de responsabilidade
social com menores carentes da região. Fui então conhecer
e aprender com o CAMP de São Bernardo do Campo,
na época dirigido por meus amigos Plácido Quinzane e
Waldemar Rocco. A partir daí, comecei a montar o CAMPI
do Ipiranga. As primeiras aulas foram improvisadas em
uma pequena sala no porão da ACI. Como não tínhamos
professores, eu, o Bruno Ferro e o Márcio Canovas,
empresários, viramos instrutores. Depois somamos forças

Dois anos após a fundação, levei o meu amigo Guilherme
Teodoro Mendes para uma reunião da Associação Comercial
do Ipiranga, e lá o elegemos como novo presidente da
entidade, o qual fez magníficas gestões ampliando a nossa
obra. Posteriormente criamos a sede na Rua Prof. Vilalva
Junior, cedida pela Prefeitura de São Paulo, onde estamos
até hoje, com inclusive um ginásio de esportes construído
por nós. Recentemente fui abordado por dois empresários
bem sucedidos, o Edson Araújo e o Glauco Vedrano, que
me reconheceram da época do CAMPI. Eles foram das
primeiras turmas. Fiquei muito feliz e grato por ter feito algo
na vida destes e outros milhares de jovens. Essas surpresas
agradáveis não têm o que pague. Deus sempre foi muito bom
comigo.” Milton Bigucci – fundador e primeiro presidente do
CAMPI.

2014 - Presenteando alunos do CAAP ASA durante a formatura
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PENSOU EM
CONFORTO TÉRMICO?

VENDA • INSTALAÇÃO • MANUTENÇÃO
Oferecemos consultoria em climatização,
realizamos projetos, fazemos contrato
com emissão de PMOC e de relatórios
para Anvisa.

ESTA EQUIPE PODE TE AJUDAR!

Profissionais Qualificados

Rua. Dr. Olavo Egídio, 665 A - Santana - São Paulo-SP / CEP 02037-001

www.climatizarSP.com.br
Mais infomações: (11) 3805-5795 / (11) 97642-2099

Procurando tranquilidade e sossego?

Deixe o financiamento do
seu imóvel com A CREDICASA.

@FDMSDR©ȯM@MBDHQNR ©@RRHM@STQ@©CN©BNMSQ@SN©CD©ȯM@MBH@LDMSN©D©N©
BNLODSDMSD©1DFHRSQN ©BTHC@MCN©CN©RDT©OQNBDRRN©CN©BNLDzN©@N©ȯL

Serviços Exclusivos:

Fale conosco
e descubra o
melhor plano
para seu
financiamento.

BELEZA

Skinbooster:
rejuvenescimento
facial

Ácido hialurônico
É uma substância naturalmente
presente em todos os nossos
órgãos, sendo que a pele possui
56% do total. É responsável pelo
volume da pele e lubrificação das
articulações. Com o tempo, sua
concentração na pele diminui,
o que causa o aparecimento de
rugas e ressecamento.

Tratamento é novidade na
Autentika Estética de São Bernardo

O

Skinbooster é atualmente um dos tratamentos estéticos
mais realizados na Europa. Consiste na aplicação injetável
de ácido hialurônico diretamente na derme, proporcionando
hidratação profunda e estimulando a produção de colágeno.
Como é minimamente invasivo, o Skinbooster não causa
dores e os incômodos são bastante reduzidos.
O diferencial desse tratamento é que ele melhora a qualidade
da pele como um todo. Em poucas sessões o resultado já é
visível na luminosidade e elasticidade, suavizando rugas finas
e dando mais vida à pele. “O Skinbooster pode ser também
associado a outros métodos, obtendo melhores resultados

ainda, como: peeling, laser e luz pulsada”, explica Ana Paula
Pitta, proprietária da clínica Autentika Estética.
O procedimento pode ser realizado na face, ao redor dos
olhos, no colo, pescoço e nas mãos. Recomenda-se 3
aplicações do produto no intervalo de 4 semanas e uma
manutenção semestral ou anual. Com o envelhecimento, há
a diminuição de fibras colágenas e fibras elásticas, tornando
nossa pele mais fina, enrugada e desidratada e o Skinbooster
vem exatamente para reparar essa perda.
Apesar de o ácido hialurônico ser usado como um preenchedor
em alguns tratamentos específicos, no Skinbooster, o foco é
outro: ele é usado para estimular o colágeno e a hidratação
do tecido, revitalizando a pele. Com o passar do tempo esse
tratamento aumenta a quantidade de fibras de colágeno e
fibras elásticas da pele. Interessou? Marque uma avaliação.
Ana Paula Pitta, proprietária da clínica

Autentika Estética
Av. Índico, 847 - Jardim do Mar
São Bernardo do Campo – SP
(11) 4122-5970 www.autentikaestetica.com.br
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Flexibilidade de plantas

ANDAMENTO DA OBRA

Perspectiva artística da Sacada Gourmet

Perspectiva artística da piscina
Perspectiva artística do Fitness

Perspectiva artística do SPA com hidro

Áreas comuns entregues decoradas e equipadas

Unique MBigucci terá fachada diferenciada
Com obras aceleradas, empreendimento em construção no Bairro Rudge Ramos, terá apartamentos
studios, lazer completo na cobertura e serviços pay-per-use

É

na Rua Angela Tomé, 185, no Largo do Rudge
Ramos, em São Bernardo do Campo, que a MBigucci
está construindo o Unique, um dos mais modernos
empreendimentos da região. São apartamentos studios,
compactos e sem paredes, com total integração entre os
ambientes, voltado para um público versátil e que gosta
de praticidade.
Com obras aceleradas e todos os pavimentos já
construídos, o Unique está na fase de preparação para a
pintura interna. “No mês de junho também serão instaladas
as louças, metais, bacias e torneiras dos apartamentos e
daremos início aos acabamentos da parte elétrica”, explica
a engenheira da obra, Natália Arneiro. A próxima etapa
focará o acabamento do térreo e das áreas comuns de
lazer que ficarão na cobertura, como piscina, SPA, salão
de jogos, salão de festa, fitness, churrasqueira e sauna.
“Outro diferencial desta obra é a aplicação de pastilhas em
partes da fachada e da sacada. Além de valorizar a beleza
do prédio, as pastilhas facilitam a manutenção e a limpeza
da parte externa”, lembra Natália.
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O diretor técnico da construtora, Milton Bigucci Junior,
também antecipa uma boa surpresa aos clientes do Unique:
“Sempre que possível, oferecemos um diferencial e no
Unique, vamos entregar todos os espaços de lazer com ar
condicionado já instalado”, destaca.
Tecnologia – Inovação e modernidade se sobressaem
no Unique MBigucci, que conta com diversos diferenciais
construtivos. Todo aquecimento de água será feito por
sistema central com boiler, que além de mais econômico,
aquece imediatamente a água e evita desperdício. As partes
hidráulicas da cozinha e terraço possuem shaft visitável. A
obra também está seguindo os padrões de Responsabilidade
Ambiental da construtora, dentro do Programa “Big Vida.
Lazer na cobertura
• SPA com hidro
• Piscina
• Salão de Jogos
• Salão de Festas
• Churrasqueira

• Espaço Gourmet
• Fitness
• Sauna seca
• Solarium
• Lavanderia (térreo)
• Bicicletário (subsolo)

Foto da obra em maio/2017

Rua Ângela Tomé, 185 - Rudge Ramos/SBC
Torre única
132 apartamentos studios
36m² e 54m² (áreas privativas)
Sacada gourmet
Lazer na cobertura
www.mbigucci.com.br/unique

Pay-Per-Use
(serviços fornecidos pela administradora e pagos à parte)
Limpeza das unidades
Lavanderia e tintuaria
Fornecimento de água mineral
Manutenção
Personal trainer
Reparo de computadores
Refeições congeladas.
MBIGUCCI NEWS
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Apartamento modelo decorado
– aberto diariamente, incluindo
finais de semana e feriados, das 9h
às 19h. Rua Ângela Tomé, 185 –
Rudge Ramos – SBCampo-SP. Tel.:
(11) 4362-4441,
98823-4590
www.mbigucci.com.br/unique .

INVESTIDORES

A excelente localização no Rudge
Ramos/SBC e a proximidade com
quatro grandes universidades
(Metodista, Faculdade Anhanguera,
Fundação Santo André e Instituo
Mauá de Tecnologia) propicia ótima
valorização para venda ou locação.
Modelo decorado

CONHEÇA SEU VIZINHO

Luciana Rodrigues, do Unique

O

projeto diferenciado de um
apartamento studio, com
sacada gourmet e sistema de
serviços pay per use, foram os
principais atrativos que levaram a
administradora Luciana Rodrigues
a adquirir uma unidade no
Unique MBigucci. “Sou solteira
e vou morar sozinha. Então esse
projeto foi o ideal para mim,
era tudo o que eu precisava”,
ressalta. Atualmente ela mora
com a mãe e a irmã.
Luciana conta que conheceu
o Unique por indicação de
uma amiga, em 2014, ainda
no lançamento. A excelente
localização do imóvel na rua
Angela Tomé, 185, no Bairro
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de Rudge Ramos - São Bernardo do Campo, também
contou bastante. “Tem tudo perto do Unique, escolas,
mercados, bancos, comércios. Dá para fazer tudo a pé.
Outra coisa que gostei muito foi o My Home (Programa
de Personalização de Acabamentos da MBigucci), coloquei
piso, revestimento, pedras... Só o fato de receber o imóvel
com tudo prontinho para entrar e mobiliar, sem dor de
cabeça com materiais ou mão de obra, é excelente, e ainda
pude diluir as parcelas a longo prazo. Foi ótimo”, destaca.
Com uma rotina corrida, Luciana é consultora de RH
e também gerencia sua própria empresa a Lusac Administração de Condomínios, localizada em São
Bernardo do Campo. Amante dos livros e dos esportes,
ela prevê que o Fitness equipado e decorado será um
dos espaços preferidos quando se mudar. “Este é o meu
primeiro imóvel próprio, por isso estou ansiosa e não vejo
a hora de pegar as chaves”, revela.
SEJA BEM-VINDA LUCIANA

CAPITAL HUMANO

Uma grande empresa também é feita de
pessoas ativas, comprometidas, que põem a
mão na massa. Assim é a história de Romildo
Santana da Silva, encarregado de obras que
está há 14 anos na MBigucci

A

os 39 anos de idade, mas aparência de menino,
Romildo Santana Silva, o “Bola”, como é conhecido
na MBigucci, trabalha com obras desde bem jovem.
“Comecei aos 17 anos de idade como funcionário do
empreiteiro Laudo, que até hoje presta serviço para a
MBigucci. Meu irmão trabalhava com ele e me levou
também. Isso foi em 1998, eu colocava caixilho,
contramarco e batente nas portas, janelas e telhado dos
prédios”, recorda Romildo.
Apesar do apelido “Bola”, Romildo é magrinho, de
corpo miúdo (1,63m de altura e 60 kg), para os
curiosos, ele revela de onde surgiu o apelido: “Logo
quando comecei a trabalhar, o Etelvino, um colega da
obra, chegou um dia apelidando todo mundo. Olhou
na minha cara e disse que eu era Bola, exatamente por
que eu era pequeno (risos). Na hora, fiquei bravo, mas
parece que quanto mais bravo você fica, mais o apelido
pega e, desde então, todo mundo só me chama de
Bola”, conta.
Muito interessado e comprometido, em 2003 ele foi
indicado pelo mestre de obras da MBigucci, sr. Agenor,
para trabalhar como apontador na construtora. Desde
então, o “Bola” vem construindo uma carreira sólida,
com muito aprendizado, “mão na massa” e amizades.
“Tem muita gente querida aqui na MBigucci, o sr.
Agenor é meu segundo pai, foi meu padrinho de
casamento junto com nosso outro mestre de obras,
sr. Nonato. Eles e o Dilsinho (contramestre) são meus
amigos-irmãos”, reconhece Romildo.
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Mão na

massa
Muito observador e proativo, “Bola” aproveita todas as
oportunidades para ampliar seus conhecimentos técnicos
e, assim, foi crescendo dentro da empresa. Na função de
apontador (colaborador que faz levantamentos e registros
da mão de obra no canteiro, fiscaliza a frequência de ponto,
distribui ordens de serviço, acompanha medição e controla
materiais em estoque), Romildo passou por diversas obras.
“Trabalhei no Duque de Aragão, na Faculdade Anchieta,
no Top Life, no Celebration, nos três Centros Empresariais,
cheguei a fazer auditorias internas nas obras”, lembra.
De apontador pleno passou a senior, e atualmente é
encarregado de obras. “A mais desafiadora para mim foi
o Wynn Tower (centro empresarial entregue no Rudge
Ramos), pois participei desde a limpeza do terreno até a
entrega final. Tive muito orgulho quando nosso diretor
Junior Bigucci, no dia da inauguração, me apresentou à
frente de todos os convidados. Tudo o que aprendi, foi na
MBigucci. Sou muito honrado e grato pela oportunidade
que me deram. Agora, tenho o sonho de ser mestre de
obras, e vou continuar trabalhando para chegar lá”, afirma.
Fora da empresa, “Bola” gosta mesmo é de ficar com o
filhão Erik, de 6 anos. É do tipo paizão coruja. “Gosto de
fazer um feijão tropeirinho para ele”. Natural de Poções,
na Bahia, ele aproveita também todos os instantes junto
à mãe e aos seus oito irmãos, recentemente esteve por lá
em férias. Corintiano roxo, “Bola” também gosta de ir ao
estádio e de jogar futebol: “Sou atacante acho que jogo
bem, e até faço uns gols por aí”, brinca.

COMO FUNCIONA

Matéria do Jornal Nacional sobre empregos na Construção Civil,
gravada na obra Marco Zero MBigucci, em SBC

Cadeia
produtiva
do mercado
imobiliário
A

construção civil é um dos setores mais
promissores do Brasil, o que mais gera
empregos. Segundo a Abramat (Associação
Brasileira de Materiais de Construção), são mais
de 13 milhões de postos diretos e indiretos. Não
é à toa que escutamos que o setor é a “mola
propulsora” para o desenvolvimento, pois
se o mercado imobiliário vai bem,
os demais setores também vão. É
uma reação em cadeia.
Para que você entenda melhor
como funciona esse mercado imobiliário
a partir da construção civil, criamos esta nova
seção: “Como funciona”. A cada edição traremos
um tema do setor.
Começamos pela cadeia produtiva e a geração de
emprego.

A cadeia produtiva da construção reúne um conjunto de
atividades que envolvem mais de 13 milhões de pessoas,
cerca de 13% da força de trabalho ocupada no país. Os
investimentos em construção, por sua vez, representam
quase 10% do PIB nacionalPIB nacional, segundo dados
do Departamento da Indústria de Construção - Fiesp.
Segundo o Sinduscon-SP, 414 mil postos de trabalho na
construção foram fechados em 2016.
“A construção civil é o elo essencial de uma grande cadeia
produtiva. Do nosso setor depende a retomada do emprego
no Brasil. E é emprego imediato em efeito cascata, pois somos
a base da pirâmide, com centenas de setores interligados”,
afirma o presidente da MBigucci, Milton Bigucci.

CADEIA PRODUTIVA DA CONSTRUÇÃO

(São centenas de setores e serviços interligados na construção)

Sindicatos
patronais e dos
trabalhadores,
associações,
institutos,
câmaras e
fundações
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Construtoras,
incorporadoras,
agentes
financeiros,
imobiliárias,
cartórios, órgãos
públicos
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Madeira, cimento e derivados, areia,
pedra brita, metais, cerâmica, vidro,
gesso, louças sanitárias, tintas, vernizes,
asfalto, artefatos plásticos,
artefatos de metais, portas e
esquadrias, perfis estruturais,
materiais elétricos, materiais
hidráulicos, comércio de
materiais de construção,
máquinas equipamentos

Robson Toneto e Milton Bigucci com o mascote Biguccino

Na abertura do Feirão: Milton Bigucci entre o governador Alckmin e
o secretário de Habitação, Rodrigo Garcia. À direta, o presidente da
Caixa, Gilberto Occhi, e João Crestana do Secovi

Feirão da Caixa anima o mercado
MBigucci participou do evento com imóveis a partir de R$ 199.900,00

M

ilhares de pessoas foram em busca do sonho da casa
própria entre os dias 26 e 28 de maio de 2017, durante
o Feirão da Caixa, realizado no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, na cidade de São Paulo.

visitantes procuraram o estande da MBigucci. Segundo
o diretor de Vendas da construtora, Robson Toneto, os
preços mais estabilizados e as facilidades na negociação
contribuíram para um bom resultado. “Apostamos na
diversidade, com imóveis na planta, em construção e
prontos para morar. E o resultado foi muito bom, com
várias propostas encaminhadas”, avaliou Toneto. As
informações sobre os empreendimentos ofertados estão
no site: www.mbigucci.com.br.

Na abertura do evento, que teve a presença do governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin, o presidente da CAIXA,
Gilberto Occhi, falou da importância do feirão para a
economia brasileira: “O sonho da casa própria gera milhares
de empregos no país. Dificuldade sempre existiu, mas a
demanda habitacional também”, destacou. No total, foram A MBigucci também está cadastrando os interessados
ofertados mais de 80 mil imóveis no evento.
em unidades do “Minha Casa, Minha Vida” na região de
Guarulhos e do ABC pelo site: www.mbigucci.com.br/mcmv
Com apartamentos a partir de R$ 199.900,00, dentro para futuros lançamentos.
do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, muitos
MBIGUCCI NEWS
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BIG CONHECIMENTO

Estudantes do Centro Universitário Fundação
Santo André visitam a obra Mundi MBigucci

Big Conhecimento na prática
Alunos de engenharia da Fundação Santo André assistem palestra e visitam obra da MBigucci

C

om objetivo de dar oportunidade para que estudantes
possam vivenciar a rotina de uma obra na prática,
a MBigucci abriu suas portas mais uma vez, dentro do
Programa “Big Conhecimento”, compartilhando experiências
e informações com alunos da Faculdade de Engenharia
(FAENG) do Centro Universitário Fundação Santo André/SP.
No dia 18 de maio de 2017, os estudantes participaram
de uma visita técnica à obra do Mundi MBigucci, um
empreendimento residencial em construção no Bairro
Pauliceia – São Bernardo do Campo/SP. Além de
conversarem com toda equipe técnica (mestre de obras,
engenheiro, apontador, fiscal e estagiário), os alunos
assistiram a uma palestra com o técnico de segurança
Alesandro Brito, que demonstrou na prática as normas de
segurança e EPIs na construção.

Palestra – À noite, o diretor técnico da construtora, Milton
Bigucci Junior, a convite do professor da FAENG, Dr. Luiz
Wagner Miqueletti, fez palestra para cerca de 100 alunos
sobre o tema “Negócios Imobiliários – como se desenvolve
um empreendimento”, no Centro Universitário. “Os alunos
tiveram participação ativa, com muito interesse pelo tema”,
destacou Milton B. Junior.
Para o professor Miqueletti e a coordenadora do curso
de Engenharia Civil, Fátima Tostes, ações como esta são
de grande importância para motivação dos universitários:
“Essa interação que a MBigucci proporciona é uma valiosa
experiência que aproxima nossos alunos da área na qual
vão atuar”, destacou Miqueletti.

O grupo conheceu também o plantão de vendas e o
apartamento modelo decorado do Mundi MBigucci, com
maquetes, plantas, projetos e toda comunicação visual de
divulgação do empreendimento.
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Técnico de segurança
Alesandro Brito explica
sobre EPIs no canteiro
de obras
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Milton Bigucci Junior durante palestra
sobre Negócios Imobiliários

“Esse tipo de
oportunidade
é
essencial
para todos nós, estudantes e
ingressantes no mercado de trabalho,
para conhecer na prática os processos de
construção que vemos em teoria na sala de aula”.

“Foi ótimo para dar uma motivada.
Estávamos sentindo falta disso, de estar
mais perto das obras, da nossa área.
Gostamos muito da oportunidade.”
Vitória Bisognin e Michelli Valim,
alunas do 7º semestre de
engenharia civil

Lucas B. Mafra, 23 anos, aluno
do 7º semestre de engenharia civil

“Esta foi minha primeira oportunidade de visitar
uma obra. Sair da sala de aula, ter o contato
das pessoas que já estão na área e ver na
prática o que estamos estudando é uma
maravilha. Gostei muito!”
Rafael Cruz, aluno do 7º semestre
de engenharia civil
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Alunos de logística da UFABC visitam MBigucci
Business Park Diadema

MBigucci no
Meio Acadêmico
Programa já atendeu centenas de
estudantes de cursos variados

D

esde 2005 a MBigucci realiza atendimento a
estudantes, contribuindo com a formação do
meio acadêmico, seja recebendo visitas às obras da
construtora, ministrando palestras em instituições de
ensino ou concedendo entrevistas sobre temas de
estudos específicos.
São centenas de alunos de universidades renomadas
e cursos variados que vêm buscar conhecimento
com a construtora. Além dos alunos de Engenharia
Civil, a MBigucci é procurada também por estudantes
de cursos como Engenharia Ambiental, Tecnologia
e Gestão na Produção, Arquitetura e Urbanismo,
Logística, Administração de Empresa e Jornalismo.

Universitários da FAENG na obra Unique MBigucci

“Já recebemos estudantes de outros estados, como um
grupo de Santa Catarina que conheceu nossa empresa
pela internet e viajou especialmente para a visita. É
muito gratificante poder compartilhar nossa experiência
com os alunos e aproximá-los de uma vivência prática
em nosso meio”, explica a diretora Roberta Bigucci.
Reconhecida pelos seus “Big’s” – Programas de
Responsabilidade Social e Ambiental: Big Riso, Big
Vida e Big Vizinhança - em 2015, o atendimento
aos estudantes também ganhou uma marca, o “Big
Conhecimento”.
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Alunos da Unisul de Santa Catarina conhecem obra
Marco Zero MBigucci, em São Bernardo/SP

COMPRAR PORTAS
NÃO PRECISA SER
COMPLICADO
A facilidade de comprar pela internet agora também é realidade
na PORMADE Portas. Acesse www.pormadeonline.com.br e
confira nossas opções em portas prontas, folhas de porta,
batentes, guarnições e rodapés, além da linha Boutique - as portas
com impressão HD da Pormade. A entrega será feita no local
desejado, e o seu incômodo será zero.

www.pormadeonline.com.br

DECORAÇÃO

Quarto de bebê
Confira as dicas exclusivas do portal Viva Decora (www.vivadecora.com.br) sobre como
montar um quartinho de bebê com sustentabilidade
Montar o quarto novo do bebê é uma das tarefas mais divertidas durante a gravidez. E para fugir do comum e
economizar um pouco, você pode aproveitar a tendência de sustentabilidade também no dormitório do novo membro
da família. Se você já é adepto da decoração sustentável em outros ambientes da casa, adaptar algumas ideias para
o quartinho do filhote vai ser mais fácil do que você imagina. Acompanhe:

Projeto de Codecorar

Umas das primeiras dicas é reutilizar
móveis e itens que você já tem em casa,
como por exemplo, uma cesta bacana
que você já usava em outro ambiente,
pode se transformar no organizador de
brinquedos que o quartinho precisa.
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Projeto de Figueiredo Fischer

O mesmo vale para os móveis. Aquela antiga
escrivaninha da família, por exemplo, pode
ser transformada em um trocador, unindo a
sustentabilidade com o charme de uma peça que
já vem carregada de histórias.

Projeto de Studio Novak

Projeto de Codecorar

Uma maneira legal de garantir a sustentabilidade
no quarto de bebê quando for preciso comprar
móveis novos é procurar saber se essas peças são
feitas com madeira certificada. Isso garante que
a fabricação dos móveis do seu filho respeitou
todas as etapas de manejo e manutenção às
florestas.

MBIGUCCI NEWS
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Projeto de Cesar Valenccia
O reaproveitamento não para por aí. Aproveite para
rechear o quarto com lembranças da família, presentes de
amigos queridos e até lembrancinhas e bibelôs de viagem.
O importante é encher o quarto de boas memórias sem a
necessidade de comprar objetos novos e caros.
Colocar a mão na massa também é uma maneira divertida
de deixar o quartinho do bebê com a sua cara sem se
render às compras. Se você tem habilidades manuais de
dar inveja a qualquer um, vale arregaçar as mangas e fazer
alguns dos enfeites, acessórios e até mesmo móveis do
quarto. Vale quadrinho com o nome da criança, móbiles
divertidos, almofadas ou uma pintura infantil.
Ao escolher os acessórios do quarto você também pode
considerar a sustentabilidade, lâmpadas ecológicas
são uma boa pedida para os pontos de iluminação do
quartinho.

Esta matéria é um conteúdo
exclusivo do Portal
www.vivadecora.com.br
para os leitores da MBigucci
News
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Projeto de Studio Novak

PROFISSIONALISMO

Dr. Edson Lourenço Ramos é ouro no Direito
Início da carreira
“Nasci em 1943, em Urupês, cidadezinha no Interior de São
Paulo. Com 3 anos, meus pais mudaram para Birigui, onde
eram vizinhos de um grande advogado, Dr. Gama. Muito
famoso na cidade, ele me influenciou, e eu sempre quis ser
advogado. Em 1962 eu morava em Santos e iniciei o curso de
Direito pela PUC (Pontifícia Universidade Católica de Santos)
na qual me formei em 1967. Mas estou inscrito no quadro
da Ordem desde 1965, como solicitador, e 1968, como
advogado.
Me especializei na parte criminal de colarinho branco, além de
cível, família e comercial. Comecei trabalhando no escritório
do Dr. Waldemar Mariz de Oliveira, pai do Dr. Antonio Cláudio
Mariz de Oliveira (outro grande criminalista do Brasil), mas
saí de lá muito cedo para montar o meu escritório. Trabalhei
também como advogado da construtora Itapuã (1970),
indicado por Milton Bigucci, meu amigo há mais de 50 anos.”

- Presidente da OAB Secção Ipiranga (2004 a 2006)
- Primeiro presidente da Associação dos Advogados Ipiranga/Saúde
- Conselheiro da Associação Comercial de São Paulo - Distrital Ipiranga
- Diretor adjunto do Depto. Jurídico do São Paulo Futebol Clube

A

os 74 anos de idade, apaixonado pela família e pelo
Direito, Dr. Edson Lourenço Ramos, em sua vasta
experiência na área da advocacia criminalista, é daqueles
profissionais para ficarmos horas escutando seus casos
ou “causos”, como ele mesmo diz, cheios de detalhes,
curiosidades e brilhantismo.
Em 2017, ao comemorar seu “Jubileu de Ouro” como
advogado, formado em 1967 pela Pontifícia Universidade
Católica de Santos, Dr. Edson “abre seus arquivos” para
nossos leitores, falando sobre carreira, futebol, família e Lava
a Jato:
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Casos curiosos
“Um dos meus primeiros casos, ainda como recém-formado,
foi o que me levou até para a Televisão, no programa da Dercy
Gonçalves. Na época, em 1967/68, defendi um casal de
idosos que estavam presos no Carandiru, acusados de manter
uma senhora, mais idosa ainda, em cárcere privado, no Jd. São
Luiz, em Santo Amaro-SP. O caso já estava na tv e nos jornais...
Eu fui então ao local e conversei com a velhinha que ‘estaria
em cárcere privado’ e ela mesma disse que não procedia, pois
ia ao açougue, à farmácia, à igreja e levava hortaliças para o
padre. O processo caiu na 11ª vara criminal. O juiz, Dagoberto
Sales Cunha Camargo, era ‘mão pesada’ e o promotor, que já
se aposentou, era o Dr. Dante Buzana, também fera. No fim,
depois do casal ser interrogado e de ouvirem as testemunhas
de acusação, arrolei como testemunhas de defesa umas oito
pessoas: o próprio padre, o açougueiro, o farmacêutico, entre
outros que tinham contato com a velhinha e todos confirmaram
ao juiz que a senhora idosa saia de casa normalmente. Na quinta
testemunha, mesmo com o Juiz dizendo que já estava satisfeito
com os depoimentos, com a causa ganha, eu, todo eufórico
na minha juventude, exigi e fiz questão de que o Juiz acabasse
de ouvir minhas testemunhas.... No final descobrimos que um
maldito investigador de polícia tramou tudo isso só para pegar
o imóvel dos velhinhos.”
“Outro caso curioso, foi de uma audiência no Guarujá, cível
de indenização, rito sumário. Juiz: Dr. José Maria Simões
Vergueiro. Eu tinha um monza novinho automático, com
o qual desci a serra para a audiência. Eis que, de repente,

um caminhão tombou. Não havia celular à época, e eu não
podia ir para frente ou tão pouco voltar. O que fazer para não
faltar à audiência? Ao meu lado, um carro com dois rapazes
jovens com os pés no para-brisa e eu falei: você tem carta?
Sabe dirigir? Onde você mora? Ele disse: ‘em Santos, em tal
rua’. Eu expliquei o problema da audiência e perguntei se ele
levaria meu carro até a casa dele, pois eu ia pegar uma carona
de motocicleta. E assim foi feito. Chegando no Guarujá, o
Dr. Simões me disse: ‘O Dr. perdeu a viagem, a audiência foi
adiada a pedido da outra parte’. Aí, fui para Santos no endereço
anotado e já vi meu carro na garagem. Levei ainda uma bronca
do jovem que disse que eu quase ocasionei um problema sério,
pois ele não sabia dirigir carro automático...”

casamento lá, só se a igreja se transformasse em paróquia...
No fim, convenci esse monsenhor, em uma viagem de Santos
para São Paulo, quando pegava carona comigo. Eu menti
para ele, dizendo que não iria mais casar na igreja, pois minha
esposa queria que fosse na Imaculada Conceição e como lá
não podia, disse que não casaria mais. O coitado se virou e foi
atrás de tudo.

Futebol
“Gosto de jogar futebol e tênis também, mas não sou bom em
nenhum dos dois. Já fui. Só jogo, porque gosto muito mesmo.
Sou são-paulino roxo. Tenho 4 filhos, 9 netos, noras e genros e
todos são-paulinos fanáticos, de frequentar o campo mesmo.

Sou casado há 50 anos com Maria Del Carmen Roman Ramos,
uma santa. Pode perguntar para quem quiser. E olha que para
estar casada comigo todo esse tempo tem de ser santa realmente.
Mãe extremosa, mulher, avó sem igual...Ela é venerada pelos
filhos e netos, só não posso falar que é por mim também, se não
ela me pede aumento da mesada.” (risos)

Joguei na várzea e pela OAB. Tínhamos um time de futebol
chamado “In Dúbio Pro Réu”. Jogavam comigo, com o
Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, e seu primo Alberto Viègas,
Carlos Miguel Aidar, Orlando Pistoresi, entre outros amigos
advogados. Mas nossos jogos, nem sempre acabavam, porque
o dr. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, brigava e saia na mão
todas as vezes que o apito do juiz lhe desagradava (risos).
Tínhamos também o time do “Clube do Veneno”, em São
Bernardo do Campo, com advogados e juízes Dr. Mariz de
Oliveira, Dr. Alberto Viègas, Dr. Sydney Sanches, Dr. Cornélio,
Henri Aidar, Galindo Ribas, entre outros.”
Família
“Essa é uma história bonita. Eu cursava o último ano da
faculdade quando resolvi casar e minha mulher escolheu a
igreja Imaculada Conceição da Av. Nazaré, no Ipiranga, em São
Paulo. Tinha um monsenhor que era meu professor e também
frequentava essa igreja, mas ele disse que não poderia haver

No fim, casei lá no dia 11 de fevereiro de 1967 e a igreja virou
paróquia no dia 9 de fevereiro de 1967. Foi o primeiro casamento
da Paróquia. E agora, no dia 11 de fevereiro de 2017, fizemos
as bodas de ouro na mesma igreja com o bispo Valmir Santin,
amigo meu, com orquestra Bacarelli, em uma grande festa.

Lava a Jato
Sou absolutamente contra a delação premiada, principalmente
com o réu preso, pois eu tenho para mim que este réu não está
em condições de fazer uma delação, a não ser em querer obter
uma vantagem no julgamento dele.
Não obstante a delação premiada ter sido muito boa para
o Brasil, eu, como advogado, sou contra o réu preso fazer
delação premiada. Sou contra condução coercitiva, porque
tenho para mim que ela só pode ocorrer se a testemunha,
ou a parte se negasse a comparecer, caso contrário não pode
haver condução coercitiva. Gosto do Moro, mas essas coisas,
eu detesto.
A Lava a Jato é um mal necessário, mesmo com o desrespeito,
ao meu ver, de algumas regras legais, surpreendentemente
está alcançando algo que jamais poderia ser imaginado por
um cidadão normal no Brasil. Saber que tinha corrupção, não
me parece difícil, tão pouco surpresa, mas saber que há
corrupção no nível que tem, ver os delatores falar com o
descaramento com que falam, é assustador. Pelo menos
para mim, que tenho 74 anos de idade. Tinham que estar
todos na cadeia. É uma coisa absurda o que vemos.
In Dúbio Pro Réu nos anos 1980 - Em pé (esquerda
para direita): Antônio Cláudio Mariz de Oliveira,
Orlando Pistoresi, Antonio Galindo Ribas, Tucho,
Goleiro, Vladimir Cassani. Agaixados: Walter Pinto,
Armando, Carlos Miguel Aidar, Alberto Mariz de
Oliveira e Edson Lourenço Ramos
MBIGUCCI NEWS
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ESPAÇO DO CLIENTE

Acidentes com
crianças, como
prevenir
No Brasil, cerca de 4,5 mil crianças morrem todos os anos vítimas
de acidentes. 90% deles poderiam ser evitados

C

om as férias de julho chegando, os pequenos ficam mais tempo dentro de
casa e nas áreas comuns dos condomínios. Piscina, playground, bicicleta,
skate, tudo é motivo de muita diversão, mas também de muito alerta para os
pais. Os acidentes ou lesões não-intencionais representam a principal causa
de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil, além de 122 mil internações
por ano só na rede pública, segundo dados do Ministério da Saúde. E é
exatamente no período de férias que os perigos aumentam.
A boa notícia, segundo a ONG Criança Segura, é que pelo menos 90% dos
acidentes podem ser evitados com atitudes de prevenção. Infelizmente no
Brasil muitos pais ainda acham que os acidentes nunca vão acontecer dentro
de suas casas ou com seus filhos e por isso não têm o hábito da prevenção.
O acidente de trânsito, incluindo-se o atropelamento, é o campeão de mortes
na faixa-etária de 5 a 14 anos. Crianças transportadas incorretamente, sem
cadeirinhas ou no banco da frente, além da imprudência dos motoristas
contribuem para o grande número de vítimas. De 1 a 4 anos, o afogamento
é a principal causa, e para crianças menores de 1 ano, a sufocação e o
engasgamento representam o maior perigo.
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Principais causas
0 a 12 meses: sufocação,
trânsito e queda
1 a 4 anos: afogamento,
trânsito e sufocação
5 a 9 anos: trânsito,
afogamento e queimadura
10 a 14 anos: trânsito,
afogamento e outros

Nas áreas comuns
DICAS DE PREVENÇÃO
Dentro de casa/apartamento
• Queimadura - É um dos mais devastadores acidentes,
causa sequelas permanentes e o tratamento é dolorido e
demorado. Mantenha as crianças longe da cozinha e do
fogão, principalmente durante o preparo das refeições.
Oriente sempre sua empregada ou babá a usar as bocas
de trás do fogão e com os cabos das panelas virados
para trás. Nunca deixe fósforos, isqueiros e álcool ao
alcance dos pequenos; E nada de toalhas de mesa
compridas ou jogos americanos. As mãozinhas podem
puxá-las, causando queimadura;
• Sufocação - Retire todos os objetos pequenos do chão
e do alcance da criança. Engatinhe pela casa na altura
de seu filho e use um tubo de filme fotográfico como
testador. Tudo o que couber dentro do tubo, a criança
pode engolir e engasgar;
• Brinquedos - Inspecione os brinquedos regularmente,
eles podem quebrar e causar riscos com pontas afiadas.
Conserte o brinquedo imediatamente ou retire-o do
alcance da criança; Siga também a recomendação de
idade para cada brinquedo e observe o selo de garantia
do Inmetro
• Afogamento - Esvazie e guarde baldes, banheiras e
piscinas infantis depois do uso. Para crianças pequenas,
2,5 cm de água são suficientes para um afogamento.
Mantenha as tampas das privadas fechadas;
• Quedas - Instale grades e redes de proteção em janelas
e sacadas e faça inspeção periódica. As telas têm prazo
de validade entre 3 e 5 anos; Mantenha camas e outros
móveis longe das janelas, pois podem facilitar que
crianças escalem.

• Bicicleta/skate/patins - Ao dar uma bicicleta, skate ou
patins de presente, dê também o capacete. É a única
maneira de minimizar lesões na cabeça. Ele reduz
em até 85% a gravidade do acidente. Cotoveleiras,
joelheiras e munhequeiras também ajudam a minimizar
machucados.
• Playground - Vistorie o local onde seu filho brinca.
Oriente-o sobre os brinquedos adequados para a idade
dele. Verifique se estão enferrujados, quebrados ou com
superfícies perigosas e comunique ao síndico. Giragira, balanço e gangorra, merecem maior atenção; Dê
preferência a pisos que absorvam impacto, como um
gramado ou piso emborrachado; Não deixe crianças
menores de 5 anos sozinhas no playground, elas podem
cair e não ter ninguém para socorrê-las. Tire capuz e
cachecol para evitar estrangulamento nos parquinhos;
• Elevador - Evite que crianças menores de 10 anos
andem sozinhas no elevador e oriente-as como acionar
botão de alarme, interfone etc em casos de emergência,
como falta de energia, por exemplo;
• Piscinas - Devem ser protegidas com cercas de no
mínimo 1,5m que não possam ser escaladas e portões
com cadeados ou trava de segurança; Nunca deixe as
crianças na piscina sem supervisão; O colete salva-vidas
é o equipamento mais seguro para evitar afogamentos.
Boias e outros infláveis podem estourar ou virar a
qualquer momento;

TELEFON
E
Bombeiro S ÚTEIS:
s: 193
Pronto-so
c
Polícia: 1 orro: 192
90
Centro de
In
Mais dica toxicação: 0800
s de segu
01 4811
0
ra
www.cria
ncasegura nça:
.org.br
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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.

*desconto não acumulativo com outros descontos da loja

GRUPO:

5%

de desconto

5%

MÓVEIS E DESIGN

de desconto*

PISOS E REVESTIMENTOS

Av. Pereira Barreto, 2.036 - Jd. Paraíso - Santo André
(11) 4425-1818 | www.facebook.com/lavilledesign

VARAIS

PISOS E LAMINADOS

8%

de desconto

5%

de desconto

Rua Continental, 405 - Jd. do Mar - São Bernardo do Campo
(11) 3181-7373 / 9.9225-6344 | sbcampo@portobelloshop.com.br

MÓVEIS E PLANEJADOS

GESSO  PINTURA E ELÉTRICA

15%
Rua Antônio Dias Adorno, 721 - Vila Nogueira - Diadema
(11) 2375-1069 / 9.5328-8775 | www.jrgessosantana.com.br

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA

MÓVEIS PLANEJADOS

RJ

DISTRIBUIDORA
Autorizada
de Água

5%

de desconto

Rua Serra da bragança, 1.817 - Tatuapé - São Paulo
(11) 2306-2033 | www.italineatatuape.com.br / vendas@italineatatuape.com.br

Em filtros - Entregas grátis até 3km

Av. Sen. Vergueiro, 2.123 (Loja 3 e 4) - Centro - São Bernardo do Campo
(11) 2833-7510 / 3439-1680 | robin.garrido66@gmail.com

15%

de desconto

49%

de desconto

Av. Senador Vergueiro, 1.700 - Jd. do Mar - São Bernardo do Campo
(11) 2381-3403 | www.pisoslaminadosmixfloor.com.br

de desconto

Rua Miguel Couto, 139 - Vila Pires - Santo André
(11) 4438-3884 | www.mazzonetto.com.br

Rua São Raimundo, 3.315 (Av. dos Estados) - Vl. Califórnia - São Paulo
(11) 2917-4445 / 2912-6162 | www.italomobili.com.br

10%

5%

de desconto

SOLUÇÕES PARA LOCAÇÃO E REFORMA

de desconto

MÓVEIS SOB MEDIDA

VIDROS E ESPELHOS

PISOS E REVESTIMENTOS

*desconto não acumulativo com outros descontos da loja

5%

*válido apenas para produtos que não estão na promoção

Av. Goiás, 233 (Loja 1,2 e 3) - Santo Antônio - São Caetano do Sul
(11) 4223-1800 | www.portobelloshop.com.br

MÓVEIS PLANEJADOS

ASSESSORIA IMOBILIÁRIA

35%

de desconto

Av. Winston Churchill, 880/886 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo
(11) 4177-1884 / 4177-2597 / 9.6173-7011 | www.fazolim.com

15%

de desconto

5%

Rua Artur de Almeira, 195 - Vila Mariana - São Paulo

de desconto*

(11) 5539-2449 | www.garridoengenharia.com.br | contato@garridoengenharia.com.br

de desconto*

Av. Dom Pedro II, 2.402 - Santo André
(11) 4227-1919 | www.CasaModeloSA.com.br

ARCONDICIONADO

ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, DECORAÇÃO E SERVIÇOS

35%

www.hometogo.com.br/mbigucci
PARA SE CADASTRAR, DIGITE O CÓDIGO: MBIGUCCIHTG

MÓVEIS E DECORAÇÃO

DECORAÇÃO

15%
Rua Dr. Fláquer, 644 - Centro - São Bernardo do Campo
(11) 3424-8616 | www.meumovelplanejado.com.br

de desconto

Rua Dr. Olavo Egídio, 665 A - Santana - São Paulo
(11) 3805-5795 / 9.7642-2099 | www.climatizarSP.com.br

10%
Av. Goiás, 164 - Santo Antônio - São Caetano do Sul
(11) 4226-7100 | www.fullhousedecoracao.com.br

de desconto

10%

de desconto

Rua Ernesto Augusto Cleto, 70 sala 55 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo
(11) 4942 - 2580 | www.credicasa.srv.br

de desconto

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

40%

de desconto

Rua Sargento Cid, 173 - Santo André
(11) 2866-4011 / 9.9917-1361 | www.drclear.com.br

Av. Portugal, 1.657 - Centro - Santo André
(11) 2500-9437 | www.grupoalca.com.br

MÓVEIS PLANEJADOS

PORTA, BATENTE E GUARNIÇÃO

J U R U B AT U B A

de desconto

30%

DESCONTOS ESPECIAIS
APENAS NO SITE

Rua Jurubatuba, 525 - Centro - São Bernardo do Campo
(11) 4941 - 1298 | www.italineajurubatuba.com.br

0800 6423 521
www.pormadeonline.com.br

AQUECEDORES A GÁS

MÓVEIS E PLANEJADOS

Aquece Melhor

8%

50%

de desconto

Mercogas

Av. do Crusino, 1.894 - Jd. da Saúde - São Paulo
(11) 5058-2761 / 5058-4031 | www.mercogas.com.br / mercogasaquecedores@yahoo.com.br

Av. Portugal, 491 - Centro - Santo André
(11) 2759-6110 / 2759-6114 | www.difratellisantoandre.com.br

PR O M O Ç ÃO

INDIQUE UM AMIGO
QUANTO MAIS AMIGOS VOCê indicar, mais prêmios irá ganhhar.
Você, que já adquiriu o seu imóvel com a MBigucci,
poderá indicar os empreendimentos da nossa
empresa para os seus amigos e familiares. Se a pessoa
indicada concretizar o negócio você ganha um vale
compras ou um vale viagem no valor de R$ 1.500,00.
*Promoção válida por tempo limitado.
Consulte regulamento no site.

VALE
VIAGEM

de desconto

8%

MÓVEISPLANEJADOS

de desconto

SOLUÇÕES EM LIMPEZA

F
ESTA JUNINA
JUNINA
FESTA
Dias 23, 24 e 25 de Junho,
a partir das 19h.

ILUSTRAÇÃO:

Barracas de jogos, danças típicas, praça de alimentação e
diversão para toda a família.
SÓCIO: Entrada franca.
Crianças até 10 anos e Adultos acima de 60, entrada gratuita.
Informações na Secretaria: Tel.: 3386-3386

CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA
Rua do Manifesto, 475 - Ipiranga

SUSTENTABILIDADE

Conheça os detalhes:
BIG VIZINHANÇA - AMIGOS DA PRAÇA
Praça Carlos Abondante
Parque Das Nações – Sto. André/SP
Em frente ao lançamento Sonata MBigucci,
na Rua Alemanha, 21 – Pq. Das Nações.

está de volta

MBigucci dá início a novas ações em
São Bernardo do Campo e Santo André

C

om objetivo de se aproximar da comunidade do
entorno de suas obras, levando benefícios sociais e
ambientais para os vizinhos, a MBigucci criou o programa
Big Vizinhança. A ação foi colocada em prática pela
primeira vez em outubro de 2015, com os vizinhos da
obra Mundi MBigucci, que está em construção na Rua
Camargo, 790, Pauliceia-São Bernardo do Campo/SP.
Em 2017 a MBigucci dá início a duas novas ações do Big
Vizinhança, desta vez, em parceria com órgãos públicos,
como explica a diretora Roberta Bigucci: “A primeira é com
a Secretaria Estadual de Educação para a adoção afetiva
da Escola Estadual Ministro Laudo Ferreira de Camargo,
no Bairro Pauliceia, em São Bernardo do Campo e a
segunda é com a Prefeitura de Santo André para adoção
da praça Carlos Abondante, no Parque das Nações. Nas
duas iniciativas compartilharemos os Programas Sociais
e Ambientais que a MBigucci já desenvolve com a
comunidade do entorno de nossas obras. Quem disse que
ter uma obra por perto só traz coisas ruins? Com o BIG
Vizinhança queremos que os vizinhos sintam falta quando
a obra acabar”, destaca Roberta.

Ações Planejadas:
• Revitalização e limpeza da área
• Plantio de árvores frutíferas
• Caminho para passeio com cachorros
• Lixeira e dispenser de saquinhos plásticos para resíduos
• Oficina de reciclagem para comunidade.
• Wi-Fi gratuito na Praça e no raio de 1km
• Cartão Clube de Descontos em empresas parceiras da MBigucci
• Biguccino (mascote) e palhacinhos do Big Riso na abertura.
Amigos da Praça
Programa da Prefeitura de Santo André incentivando
empresas e munícipes a adotarem praças e áreas verdes
do município. Tem como objetivo a revitalização desses
espaços, por meio de limpeza, plantios, manutenção da
vegetação, manutenção do mobiliário, guias e calçadas
e implantação de novos projetos em consentimento
com a administração pública. O programa também
tem o envolvimento da comunidade que colabora no
monitoramento e cuidados das áreas revitalizadas. Os
interessados em adotar uma área devem enviar um e-mail
para programaamigosdapraca@gmail.com.
“O projeto Amigos da Praça, que conta com apoio da
população e de diversas empresas, entre elas a MBigucci,
é um exemplo de como o governo e a população precisam
trabalhar e estar unidos. A iniciativa
serve ainda de inspiração para
que outras empresas também
colaborem na conservação e
manutenção dos espaços
públicos”.

Representantes da Prefeitura de Santo André e da MBigucci
vistoriam a Praça Carlos Abondante que será revitalizada
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Paulo Serra, prefeito
de Santo André
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Milton Bigucci Jr. assina convênio para adoção da praça Carlos Abondante
no Depto de Áreas Verdes e Jardins da Prefeitura de Sto. André

Roberta Bigucci com a diretora escolar Rita Paiva na primeira reunião
para adoção afetiva da escola

Escola Estadual Ministro Laudo Ferreira de Camargo que foi adotada pela MBigucci

BIG VIZINHANÇA - ADOÇÃO AFETIVA
Escola Estadual Ministro Laudo Ferreira de Camargo
Rua Júlio de Mesquita, 757 – Pauliceia – SBCampo/SP
Próxima à obra Mundi MBigucci, empreendimento
residencial em construção na R. Camargo, 790 – Pauliceia
– SBCampo/SP
Ações Planejadas:
• Feira Vocacional
Colaboradores de diversas áreas da MBigucci irão à escola
orientar os estudantes sobre as profissões (arquitetura,
engenharia, advocacia, contabilidade, jornalismo, publicidade,
entre outras)
• Visita à obra Mundi MBigucci
Estudantes terão oportunidade de conhecer a rotina de uma
obra, conversar com engenheiro, mestre de obra, técnico
de segurança no trabalho, além de conhecer o plantão de
vendas e apartamento modelo decorado.
• Horta
Projeto para criação de uma horta em canteiro já existente,
com envolvimento de colaboradores da MBigucci, dos
estudantes e equipe da escola da família.

Adoção Afetiva
Programa
da
Secretaria Estadual de
Educação que busca
apoio de empresários,
associações de classe
e voluntários para que
“adotem” escolas estaduais.
Tem como objetivo aproximar a
comunidade das escolas e colaborar para a melhoria
das unidades, seja com palestras, ações voluntárias,
pequenas reformas, campanhas sociais, entre outras.
Mais informações: flavio.azevedo@educacao.sp.gov.br
“A ideia é tentar aproximar essas empresas e entidades
de escolas por afinidade, como a MBigucci, por exemplo
que adotou uma escola que fica próxima à sua obra. Seria
importante que outros empresários tivessem a mesma
iniciativa social. O mais importante é o envolvimento
afetivo. A sociedade precisa se aproximar das escolas
públicas”, destacou o secretário de Educação do Estado
de São Paulo, José Renato Nalini, durante evento no
Secovi-SP, no mês de maio de 2017.
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CLICK NEWS

Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza,
com a diretora Roberta Bigucci.

Kleber Silveira, na obra do Mundi MBigucci,
recebe cartão de Páscoa

Débora Santos bem acompanhada com a
dupla de seguranças anões no Carnabril 2017
Marquinhos e Luciene, colaboradores do RH, na organização
do Carnabril 2017 da MBigucci
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Mônica Acêncio, colaboradora da Contabilidade, em dia de estrela
durante gravação da novela Carinha de Anjo, no SBT
MBIGUCCI NEWS
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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

Lançamento

Av. Nazaré, 1.765 – Ipiranga - SP

Apartamentos Studios
112 unidades
34m² e 39m²
1 vaga
Lazer na cobertura
Lavanderia e escritórios no térreo
Vendas:
(11) 2063-2783 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/newlife

Lançamento

R. Princesa Maria Amélia, 500 – Nova Petrópolis - SBC - SP

Condomínio clube
48 unidades
2 suítes + lavabo
67m²
Lazer completo
Terraço Grill*
1 ou 2 vagas
Vendas:
(11) 2833-2150 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/domani

Lançamento

R. Alemanha X R. Tordesilhas – Pq. Das Nações – Sto. André - SP

Lazer com piscina aquecida
196 unidades – 2 torres
37m² a 50m²
1 e 2 dorms.
Lazer completo e piscina aquecida
1 vaga
Vendas:
(11) 2759-4691 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/sonata
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Obras em andamento

(Ed. Marcela)
Início da obra: agosto 2015
Previsão de conclusão: setembro de 2018
My Home (personalização):
aberta 2ª fase
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): agosto 2017
Unidades: 96
2 dorms.

Obras em andamento

(Ed. Thiago)
Início da obra: agosto 2015
Previsão de conclusão: setembro de 2018
My Home (personalização):
aberta 2ª fase
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): agosto de 2017
Unidades: 96
2 e 3 dorms.

Obras em fase final

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

Obras em andamento/ Apartamento Studio
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Início da obra: julho 2015
Previsão de conclusão: maio de 2018
My Home (personalização):
aberta 2ª fase
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): julho 2017
Unidades: 132
1 e 2 dorms.
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Rua Camargo, 790 - Paulicéia - SBC - SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
85%
90%
60%
60%
0%

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

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

100%
100%
100%
100%
85%
90%
60%
60%
0%

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

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

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%

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

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%
100%
100%
100%
100%
60%
85%
50%

Vendas:
(11) 4178-5070 / (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):
encerrada 2ª fase
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): realizado
Unidades: 105 salas comerciais
e 140 lofts + 13 lofts duplex + 1 quiosque

Entregue

Início da obra: fevereiro de 2013
Previsão de conclusão: obra concluída
My Home (personalização): realizado
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 concluída
My Home (personalização): encerrado
Visitação à obra (Espião do lar): realizado
Unidades: 136
2 e 3 dorms. (1 suiíte)

Entregue

Início da obra: junho de 2013
Previsão de conclusão: obra concluída
My Home (personalização): encerrado
Visitação à obra (Espião do lar): realizado
Unidades: 136
2 e 3 dorms. (1 suiíte)

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%
86%
91%
100%
85%
89%
24%

Vendas:
(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%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Vendas:
(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) 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) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/marcozeropremier
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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 (1 suíte)
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 (1 suíte)
Vagas de garagem:
1
Área privativa:
52,26m² e 52,82m²

Dormitórios:
3 dorms (1 suíte)
Vagas de garagem:
2
Área privativa:
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

LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS
Rudge Ramos - SBC

Rudge Ramos - SBC

Vila Gonçalves - SBC

Rudge Ramos - SBC

3 dorms / 1 suíte / 2 vagas / 100m2

3 dorms / 1 suíte / 2 vagas / 77m2

3 dorms / 1 suíte / 2 vagas / 70m2

3 dorms / 1 suíte / 1 vaga / 70m2

Av. Kennedy x Av. Sen. Vergueiro - SBC

Av. Kennedy x Av. Sen. Vergueiro - SBC

Jd. das Américas - SBC

São Caetano do Sul

Loft / 1 vaga / 42m2
R$ 1.600,00* - 100% mobiliado

2 dorms / 1 suíte / 1 vagas / 65m2

3 dorms / 3 suítes / 2 vagas / 130m2

2 dorms / 1 suíte / 1 vagas / 66m2

Ipiranga - SP

Morumbi - SP

Morumbi - SP

Saúde - SP

2 dorms / 1 suíte / 1 vaga / 63m2

3 dorms / 1 suíte / 2 vagas / 100m2

2 dorms / 2 suíte / 1 vaga / 64m2

2 dorms / 1 suíte / 1 vaga / 56m2

Saúde - SP

Tucuruvi - SP

Ipiranga - SP

Condomínios
com lazer completo:

R$ 2.200,00* - 100% mobiliado

R$ 2.000,00*

R$ 1.600,00* - 100% mobiliado

R$ 1.400,00*

MARCO ZERO
SBC

R$ 1.700,00* - 100% mobiliado

R$ 1.800,00*

R$ 2.500,00* - 100% mobiliado

R$ 1.800,00*

R$ 1.700,00*

a 290m
do metrô
Sacomã

2 dorms / 1 suíte / 1 vaga / 45m2
R$ 1.300,00*

2 dorms / 1 suíte / 1 vaga / 52m2

*Sujeito a alteração sem prévio aviso.
Acrescentar no valor condomínio e IPTU

www.mbigucci.com.br

R$ 1.400,00*

2 dorms / 1 suíte / 1 vaga / 69m2
R$ 2.000,00*

MAIS INFORMAÇÕES:

(11)
(11)

5067-6560
9.5168-5716

adriana.soares@mbigucci.com.br

R$ 1.900,00* - 100% mobiliado

R$ 1.300,00*

• Brinquedoteca
• Churrasqueira
• Espaço Gourmet
• Fitness
• Salão de Festas
• Salão de Jogos
• Piscina
• Playground
• Quadra Esportiva

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

