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LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS
Av. Kennedy x Av. Sen. Vergueiro - SBC

Rudge Ramos - SBC

Av. Kennedy x Av. Sen. Vergueiro - SBC

MARCO ZERO MIX
SBC

Av. Kennedy x Av. Sen. Vergueiro - SBC

MARCO ZERO
SBC

Loft / 1 vaga / 37m2
R$ 1.600,00* - 100% mobiliado

3 dorms / 1 suíte / 2 vagas / 77m2
R$ 1.800,00*

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

2 dorms / 1 suíte / 1 vagas / 65m2

Pq. Jaçatuba - Santo André

São Caetano do Sul

Morumbi - SP

Saúde - SP

2 dorms / 1 suítes / 1 vagas / 50m2

3 dorms / 1 suíte / 2 vagas / 79m2

2 dorms / 2 suíte / 1 vaga / 64m2

3 dorms / 1 suíte / 1 vaga / 65m2

Saúde - SP

Tucuruvi - SP

Ipiranga- SP

R$ 1.300,00*

R$ 2.500,00*

R$ 1.500,00*

a 290m
do metrô
Sacomã

3 dorms / 1 suíte / 1 vaga / 59m2
R$ 1.500,00*

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$ 1.800,00*

R$ 1.400,00*

Condomínios
com lazer completo:
• Brinquedoteca
• Churrasqueira
• Espaço Gourmet
• Fitness
• Salão de Festas
• Salão de Jogos
• Piscina
• Playground
• Quadra Esportiva

PALAVRA DO PRESIDENTE

A importância do
trabalho na vida
do jovem

O

s jovens devem comandar o mundo. Aliados às
experiências dos mais velhos fazem uma dupla perfeita
e dinâmica. Sou um fanático pelo trabalho. Sempre fui. Todo
cidadão, incluindo o adolescente, deve trabalhar. O trabalho
e o estudo são básicos para o sucesso dele e do país. Por
isso prego que o jovem deve trabalhar a partir dos 14 anos
de idade ou um pouco menos, em trabalhos compatíveis.
O trabalho molda o caráter, cria o respeito ao próximo
e às normas sociais. O trabalho ensina para a vida o
relacionamento e o crescimento social.
Com certeza o jovem não perderá a sua juventude, pelo
contrário, terá mais disposição para se divertir, passear,
praticar esportes, dançar, namorar, com muito mais amor
e entusiasmo. O trabalho e o estudo alimentam a garra e o
relacionamento.
Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, desde 12 de
janeiro de 1953 (fez 65 anos), como auxiliar de balconista
de uma loja de ferragens e material de construção no bairro
do Ipiranga, em São Paulo. Por necessidade, para poder
estudar. Não me arrependo. Pelo contrário, sou muito grato
aos meus pais, trabalhadores braçais e humildes, por terem
trilhado o caminho do bem, da moral e da ética, que só me
valorizou e dos quais me orgulho.
Criei meus filhos ao lado de minha esposa e meus sobrinhos
ao lado de minha irmã, da mesma forma. Desde cedo
sempre no trabalho e no estudo. Deu no que deu. Todos
são homens e mulheres bons e vencedores, formados em
uma ou duas faculdades cada um, responsáveis e que
comandam a MBigucci e suas famílias com sucesso. Meus
netos estão vindo pelo mesmo caminho, seguindo a mesma
cartilha, graças a Deus. Esta regra, lastreada no trabalho
e no estudo, serve também para nossos parentes, amigos,
nossos colaboradores da empresa ou seus filhos.
O trabalho ensina o jovem a dar valor às coisas e ao próximo.
Lembro como se fosse hoje quando os meus filhos com 7
anos de idade, subiam comigo no telhado na nossa casa
para limpar as calhas, ou colocavam comida para o Atlas,
nosso cão Fila Brasileiro, que era maior que eles. Colocavam
e saiam correndo de medo. Depois todos foram office boys/
girl na MBigucci. Aprenderam a trabalhar cedo.

*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.
Não acredito em vencer sem produzir ou trabalhar. Por esse
motivo todos têm de começar cedo. O trabalho não mata
ninguém, pelo contrário, valoriza a vida. Comparem duas
pessoas, uma que trabalha e outra não e veja a diferença, a
importância e os valores. A que não trabalha ou recebe tudo
de mão beijada, só reclama.
Recentemente o Ministério do Trabalho divulgou os dados do
Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados),
destacando maior inserção dos jovens no mercado formal
de trabalho. No primeiro semestre de 2017, segundo o
levantamento, 260,7 mil trabalhadores jovens entraram
no mercado de trabalho, ocupando funções nas indústrias,
comércios e serviços. Somente no mês de junho/2017, o
saldo de abertura de vagas ficou em 10,4 mil postos para
jovens até 17 anos; 55,9 mil para jovens de 18 a 24 anos
e 2,2 mil para pessoas entre 25 a 29 anos. Segundo o
Ministério do Trabalho, a construção civil é um dos setores
que mais recebem estes jovens. Ainda há muito a percorrer,
mas estamos no caminho.
Um país ou o seu povo progridem pelo trabalho, respeito às
leis e às pessoas. É a melhor religião.
MBIGUCCI NEWS
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Renovar, mudar!

Amigos da Educação

DE OLHO NA OBRA

ERRATA
Na edição 80, publicamos a grafia incorreta do proprietário
da loja PR Cell, o correto é: Philipe Souza Ribeiro.
Desde 2008 a MBigucci é signatária do Pacto Global, iniciativa da ONU para incentivar políticas de responsabilidade social,
governança corporativa e de sustentabilidade. Leia mais em: www.mbigucci.com.br/pactoglobal
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ACONTECE
Divulgação/ACIGABC

ACIGABC

No dia 13 de dezembro de 2017,
a Associação dos Construtores,
Administradoras e Imobiliárias do
Grande ABC (ACIGABC) reelegeu
a diretoria atual, por unanimidade.
Marcus Santaguita segue à frente
como presidente da ACIGABC, Milton
Bigucci permanece como presidente
do Conselho Deliberativo da entidade,
enquanto Milton Bigucci Junior, como
vice-presidente, juntamente com Nilson
“A união de forças e o consenso de ideias e ações, trará os resultados esperados”. Nova diretoria ACIGABC
Aparecido Ferreira e Aparecido Viana.

Amigos da PM

Divulgação/AAPM

Milton Bigucci, que também é vice-presidente da Associação
dos Amigos da Polícia Militar do ABC, participou do jantar de
confraternização da entidade realizado em São Bernardo do
Campo, dia 13/12/2017. Estiveram presentes cerca de 80
pessoas, entre o comandante geral da Polícia Militar do Grande
ABC (CPA/M-6), coronel Paulo Faria, todos os comandantes
dos batalhões do ABC, o presidente da AAPM, Marigildo
Fabretti, além de representantes de entidades da Região. “Fico
muito muito feliz em ver ativa esta importante associação da
qual participo e ajudei constituir há muitos anos”, comentou
Bigucci.

Divulgação/ALGSP

Acadêmicos: Glenir, André, Bigucci,
Maria Zulema, Maria do Céu, Eva,
José Roberto e Celso Cini

Acadêmicos

Bigucci entre o comandante Faria e Marigildo Fabretti (acima) e com
Kleber, Milreu, João Carolino e Ten. Ferreira (abaixo)
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Escritores da Academia de Letras da Grande São
Paulo (ALGSP) reuniram-se em São Caetano do Sul
para confraternização anual, no dia 16/12/2017.
Milton Bigucci é membro da Academia de Letras
desde 2003 - cadeira nº 5, cujo patrono é o escritor
Lima Barreto. Autor de centenas de artigos e 6 livros
publicados, Bigucci também participa anualmente
da coletânea Tamises, publicação editada pela
ALGSP, com a supervisão cuidadosa da presidente,
Maria Zulema Cebrian.

Prefeito Dória, Flávio Amary (Secovi), governador Alckmin e Milton Bigucci. Em destaque, a diretora Roberta

Posse Secovi
A diretora da MBigucci, Roberta Bigucci, assumiu novamente a Diretoria
Operacional do Secovi, maior sindicato do mercado imobiliário na América
Latina, presidido por Flávio Amary. A cerimônia de posse ocorreu dia 31/1/2018
com as presenças do Governador, Geraldo Alckmin, do prefeito de São Paulo, João
Dória, além de lideranças do setor e autoridades. Milton Bigucci, que é membro do
Conselho Consultivo Nato do Secovi, esteve presente na posse e recebeu um elogio
do governador: “Ele disse que está lendo e apreciando os meus livros. Fiquei feliz com
a menção!”, falou Bigucci.

Clima de confraternização entre colaboradores e familiares marcou a tradicional festa de fim de ano

#Orgulho de Ser

A tradicional festa de fim de ano da MBigucci foi marcada por muita animação e atrações. Realizada dia 9/12/2017,
na grande área do empreendimento MBigucci Business Park São Bernardo, no Rudge Ramos, teve churrasco, música
ao vivo, papai noel, brinquedos para as crianças, homenagens e sorteio de prêmios. E para fechar com chave de ouro, a
MBigucci homenageou os colaboradores que completaram 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos de empresa, com brindes e até
viagens internacionais!
MBIGUCCI NEWS
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Paixão

pelo ballet

Evelyn Agabiti Esteves
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B

ailarina clássica e coreógrafa, é fundadora do Ballet
Evelyn, escola de dança pioneira na Região do ABC,
desde 1974. Evelyn apaixonou-se pelo ballet aos 3 anos de
idade, quando fez sua primeira aula. Desde então, a dança
tornou-se seu objetivo de vida.
Formada pela Escola Municipal de São Paulo, em 1968, fez
especialização no Ballet Stagium e no Alvin Ailey American
Dance Theater, em Nova Iorque (EUA). Em 2005 recebeu o
título de Cidadã São-Bernardense, que soma-se às centenas
de prêmios nacionais e internacionais conquistados pela Cia.
que leva seu nome.
Seus dons artísticos incentivaram seus dois filhos: Dennis
Esteves (42 anos) que hoje vive na cidade de Vinhedo (SP)
e se tornou um renomado artista plástico com exposições
internacionais, e Daniel Agabiti, que é músico (Guitarra,
Violão, Cavaquinho, Bandolim, Ukulele, Percussão, Canto)
e toca no grupo “Sambando no Choro” do ABC.

“Não vejo o ballet como
um negócio. Vejo como um
objetivo de vida”

Recentemente Evelyn reencontrou ex-alunas e formou
um grupo chamado “Jurássicas”, da qual faz parte Roberta
Bigucci, diretora da MBigucci e eterna aluna do Ballet
Evelyn, há 44 anos.
Confira a entrevista exclusiva à MBNews:
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MBNews: Você iniciou no ballet há mais de 60 anos. O
que a fez seguir essa carreira?
Evelyn: Lembro até hoje da minha primeira aula. A professora
desdenhou um pouco porque eu era a única pequena na
turma e disse: ‘você dança do jeito que quiser’. E eu dancei
praticamente até morrer e já me apaixonei.

de gala do Ballet Evelyn, cada um tem cerca de 20
coreografias com características diferentes. Gosto muito de
mexer com os contos e fazer uma adaptação minha voltada
às nossas raízes no Brasil. Em 2017, por exemplo, o tema
foi a “Maria Borralheira”, em cima do conto da Cinderela, e
eu transformei em uma “Maria Brasileira”, gosto de fazer a
minha releitura.

Comecei com 3 anos de idade, por inspiração da minha mãe.
Até hoje me pergunto como ela, há tantos anos atrás, teve MBNews: O Ballet Evelyn tem uma carreira internacional?
essa ideia. Na verdade foi mais do que ideia, foi uma busca, Evelyn: Participamos de alguns festivais fora do Brasil.
a busca pelos caminhos certos. Eu iniciei em um clube de Em Barcelona (Espanha), em 2015, ganhamos o prêmio
bairro, mas era precário. Então minha mãe foi procurando de espetáculo com maior profissionalismo e pelo conjunto
outros lugares. Comecei a estudar em uma escola do Sesi. das obras. Em 2017, apresentamos na Cidade do Porto
Morávamos no Ipiranga e a escola era
(Portugal) e tivemos 2 trabalhos premiados.
no Tatuapé, isso nos anos de 1960.
E agora, em 2018, fomos selecionados
Tínhamos de tomar bonde, trem,
para o World Ballet Competition, que
“Proporcionar para a
ônibus.... era uma viagem, e mesmo
será realizado em junho, em Orlandoassim não lembro de ter faltado um dia. criança desde cedo essa Flórida (EUA). Nessas competições vamos
curiosidade de observar, abrindo nossos horizontes, conhecendo
Com 7 anos fiz exame para Escola do
novos coreógrafos, novas oportunidades.
deixar o corpo fluir, é
Teatro Municipal de São Paulo. Era um
essencial.”
rigor absoluto, aulas diárias de 1 a 2
MBNews: O Ballet Evelyn possui o
horas, fora os professores particulares
curso “Mamãe-Bebê”, de onde veio a
para ensaios individuais. Concluí o
iniciativa?
curso com 14 anos, já habituada com
Evelyn: Mamãe-Bebê é um curso voltado
uma grande responsabilidade.
para crianças de 1 ano a 2 anos e 11 meses, pois quando faz
3 anos ela já entra na turma do Baby Class, onde a mãe não
MBNews: Qual o maior desafio de uma bailarina fica mais junto. Começamos mesmo em 2014, mas a ideia
profissional naquela época e nos dias de hoje?
veio um pouco antes, com o nascimento da minha netinha,
Evelyn: Naquela época, estudar ballet já era um grande a Paloma, que hoje está com 9 anos. Desde que ela nasceu
desafio. Era algo muito raro, pouquíssimas oportunidades brincávamos muito de dançar com ela, fazíamos algumas
de locais e tudo muito caro, muito elitizado. Hoje, o maior manobras, e daí surgiu a ideia da mãe estar dançando com
desafio é a questão do tempo. As pessoas são muito mais a filha. Nesta época, ainda sem um objetivo maior, só pelo
divididas. Tem diversos problemas como trânsito, pais que prazer de estar dançando mesmo.
trabalham fora e estão muito voltados às suas profissões.
A escola e o estudo exigem muito. Tudo isso dificulta. Em 2014 eu tive a volta de muitas ex-alunas, que
Parece-me que antes o tempo passava mais devagar e apareceram com filhas pequenas. Fomos então
dava tempo de fazer mais coisas.
MBNews: Infelizmente muitas companhias tradicionais
estão sendo extintas. Como é manter o Ballet Evelyn com
a tradição que tem há 44 anos?
Evelyn: Acho que é milagre, teimosia. Não vejo só como
um negócio, vejo como um objetivo de vida. A gente vai
afundando e levantando a cada desafio novo da economia.
Só consigo também porque tenho pessoas fieis e definitivas
na minha vida, ao meu lado.
MBNews: De bailarina você passou a diretora artística
da Companhia. Qual o maior desafio de montar uma
coreografia? Quantas você já criou?
Evelyn: Este ano, completo 44 montagens dos espetáculos

Roberta Bigucci com a filha Marcela em apresentação de
gala depois do curso “Mamãe Bebê”, em 2013
MBIGUCCI NEWS
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MBNews: E o grupo das “Jurássicas”, como surgiu?
Evelyn: Surgiu brincando. Uma noite, em 2013, mexendo
no facebook, começamos a encontrar várias ex-alunas e uma
ia falando para outra e em pouco tempo fomentou demais.
Ainda em 2013 fizemos um reencontro com as Jurássicas
que foi um marco na minha vida, do qual faz parte a Roberta
Bigucci. Foram cerca de 60 ex-alunas, de diversas épocas,
fazendo uma aula aberta aqui. Foi sensacional reencontrálas, porque elas estavam na minha lembrança do jeito como
as conheci, quando criança, e mesmo quando as vi adulta
não conseguia separar essa imagem, de tudo que elas
viveram aqui dentro. Foi muito lindo, muito gratificante. Foi
reatar um laço que nunca foi desfeito na verdade. Algumas
ainda permanecem fazendo aulas até hoje.

Painel de fotos das “Jurássicas”, grupo de ex-alunas
que se reencontraram em 2013 com a “Tia Evelyn”
desenvolvendo um método para o curso. Ao dançar com a
mãe, a criança se sente mais segura. E a mãe, conduzindo
os movimentos, também trabalha a noção de música, de
ritmo de musicalidade e de coreografia com a filha.
MBNews: Qual a influência da dança na formação da
personalidade da criança?
Evelyn: Só esse contato com a arte, com a música já
está trabalhando a sensibilidade, a percepção musical do
movimento. Não é só a questão do exercício físico. Seu
corpo todo precisa refletir com a dança. Seu pensamento,
seu raciocínio, sua alma, a parte mecânica do seu corpo
tem de refletir. É de uma complexidade imensa. Enganase quem acha que a dança é menor que matemática; que
porque é arte, é fácil. Não é! É muito complexo. Você precisa
entender questões de física, de matemática no seu corpo,
fora do papel.
Hoje, com os eletrônicos, vivemos um mundo praticamente
parado, onde só os dedos se movimentam. Então,
proporcionar para a criança desde cedo essa curiosidade de
observar, deixar o corpo fluir, é essencial.

ÁGUAS DE MARÇO
Evento anual aberto ao público
Dia 24/3/2018, às 11h, no Parque Salvador Arena
Av. Caminho do Mar, 2980 - São Bernardo do Campo.
Tema: “Choro, chorinho e chorões”.
“Será um encontro familiar, com algumas coreografias, uma
vivência interativa onde todos poderão participar e a presença
do grupo Sambando no Choro, com meu filho Daniel.”

UNIDADES:
• São Bernardo do Campo
Rua Três Mosqueteiros, 110, Rudge Ramos – (11) 4368-7690
• São Paulo
Rua Lino Coutinho, 1.284, Ipiranga (11) 5063-0604
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MBigucci na Mídia
Confira as matérias na íntegra no site
www.mbiguci.com.br/imprensa

TV Globo - Jornal Hoje
Tecnologia é aposta para
atrair clientes no mercado
de imóveis.Repórter
Renata Ribeiro entrevista o
gerente Marcos Gonzalez,
no lançamento New Park
MBigucci (Aclimação/SP)
26/12/2017

Revista Secovi
em Condomínios
01/12/2017

Revista Unick
01/12/2017

Qual Imóvel
01/12/2017
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TV Mais ABC – J+
Apresentador Dárcio Arruda entrevista Milton Bigucci Junior sobre o prêmio Top de Sustentabilidade
recebido pela MBigucci da ADVB
30/11/2017
Folha de S.Paulo
17/12/2017

Repórter Diário
24/01/2018

Diário do Grande
ABC
23/11/2017
MBIGUCCI NEWS

13

MEMÓRIA

65 ANOS
TRABALHO E
N

o dia 12 de janeiro de 2018, Milton Bigucci, presidente
da MBigucci, completou 65 anos de registro na carteira
de trabalho. Seu primeiro emprego foi como auxiliar de
balconista nas Lojas Freire, que comercializava ferragens e
material de construção, no Bairro Ipiranga-SP. “Trabalhava
para pagar o curso médio que eu fazia à noite na Escola Técnica
de Comércio Modelo, na Via Anchieta, meus pais sempre me
incentivaram a estudar e trabalhar. Meu patrão era o senhor
Nelson Freire, muito bonzinho, infelizmente já falecido.”

“Na semana em que comecei, estava carregando uma
escada e sem querer bati com a mesma em uma peça cara
de um conjunto de jantar de louça inglesa. Quebrou. Achei
que seria demitido na hora pelo prejuízo causado, mas o
senhor Nelson Freire compreendeu meu desespero e minha
necessidade pelo emprego e me manteve na loja”, conta.
Para aumentar a renda, Bigucci também fazia uns
“biquinhos” após o expediente: “Aos sábados, eu carregava
sacos de tinta em pó do depósito para o estoque do balcão
da loja. Ganhava uns trocados para ir à matinê do cinema no
domingo, em São João Clímaco/SP. Cheguei a vender gibi
na porta do cinema algumas vezes, para ganhar mais alguns
trocados”, lembra.

“Levantar cedo e trabalhar sempre. Muito
otimismo e comunicação! Participar de
entidades, eventos e aprender com a vida
e as pessoas. Elas nos ensinam sempre,
inclusive as mais humildes”. Milton Bigucci
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Desde então, Milton Bigucci não parou mais de trabalhar.
Passou pelas empresas: Linhas Corrente, Molas Fabrini,
Mercedes-Benz e construtora Itapuã, onde dedicou mais de
20 anos de sua vida, saindo somente para fundar sua própria
empresa, a MBigucci, em 1983, a qual preside até hoje com
muito carinho e dedicação.
SEM SALÁRIO
“Em 1951, com 9 anos, trabalhei informalmente
como office boy e auxiliar de limpeza no consultório
de uma dentista, na R. Vergueiro, 7.693, no Alto do
Ipiranga. Trabalhei lá apenas um mês, pois um dia
antes dela pagar o meu primeiro salário da vida e
o seu aluguel do consultório, ela se mudou à noite.
Fugiu. Foi uma grande decepção.”

CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA
Um clube completo

Aproveite o Verão!!!
ASSOCIE-SE

Playground

Piscina Aquecida

Gramado

Piscina Externa

Com mais de 111 anos, está localizado em um ponto estratégico, entre a Rua do Manifesto
e a Avenida do Estado, o Atlético Ypiranga atualmente conta com 2 Ginásios Poliesportivos,
Campo de Futebol (com grama sintética), Complexo Aquático, 3 Quadras de Tênis,
Academia, Quadras de areia, Espaço para Dança, entre outros.
O local também dispõe de Churrasqueiras, Biblioteca, Fraldário, Brinquedoteca, Espaço Teen,
Restaurante, Sauna, 3 Salões de Festas, Estacionamento e muito mais.

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

GASTRONOMIA

Karen Holzchuh e o Felipe Fiorotto: responsáveis
pelas delícias do Tatu Bola SBC

O

típico prato brasileiro, que tem como principais ingredientes
a costela bovina e a mandioca, ganhou uma nova versão
no Bar Tatu Bola: o delicioso “Bolinho Vaca Atolada”. A receita
já ficou famosa e é um dos petiscos mais pedidos e aprovados
do “Tatu”. Quer fazer em casa?

PREPARO:
Cozinhar a costela na panela de pressão com o pimentão,
o tomate, a pimenta, a cachaça e a salsinha. Após cozida,
retirar somente a costela e cozinhar a mandioca nesse
caldo até a ficar macia para purê.

Quem ensina é a supervisora de cozinha do Tatu Bola, Misturar a costela desfiada com a mandioca amassada e
Karen Gaieta Holzchuh, com auxílio do chef da unidade São um pouco do caldo. Colocar sal a gosto. Dar o ponto com
Bernardo, Felipe Fiorotto.
um pouco de farinha de mandioca.
INGREDIENTES:
• 500 g costela bovina desfiada
• 150 g de mandioca
• 1 pimentão verde picado
• 2 tomates picados
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• 1/2 pimenta dedo de moça
• 50 ml de cachaça
• Salsinha a gosto
• Sal a gosto

– Construindo o melhor conteúdo

Formar os bolinhos em formato de croquete com 40g
cada e empanar somente na farinha de mandioca. Fritar e
servir decorado com folhas de alecrim.
Rendimento: 12 unidades.
Podem ser congelados para fritar.

SOBRE O TATU
Com quatro bares na capital paulista (Itaim, Berrini,
Jardins, Vila Olímpia), o Tatu Bola chegou ao ABC já
“bombando”. O local escolhido não poderia ser melhor:
a esquina da Av. Kennedy com Av. Senador Vergueiro,
em São Bernardo do Campo, no Boulevard Marco
Zero MBigucci. A moderna torre abriga um complexo
misto com lofts e escritórios, ideal para o happy hour
corporativo, ponto forte do Tatu Bola. A rede, comandada
pelo grupo A.Life e os empresários Tarcísio e Marcelo
Mello e Armando Lara, conquistou definitivamente o

público. Só na semana de inauguração da unidade São
Bernardo, a casa recebeu 4.400 pessoas. O forte do bar
são os petiscos, grelhas, pizzas, saladas, além é claro de
chopp geladíssimo e caipirinhas. A música ao vivo com
sambasertanejo e a decoração, com fitas do Senhor do
Bonfim no teto e engradados de cerveja na parede, dão
um toque bem brasileiro ao Tatu.
Av. Kennedy, 1.250 – SBCampo
(11) 4317-4727
www.Facebook.com.br/tatubolabar

Fachada Tatu Bola SBC no Marco Zero MBigucci

Inauguração: Família Bigucci e o prefeito Orlando Morando, acompanhado da esposa Carla, prestigiam o novo bar

Marcelo Bigucci com os sócios do Tatu: Armando, Tarcísio, Marcelo Mello e Alessandro, da A.Life

Jakeline, Juliana e Adriana, da equipe de Locação MBigucci

Rubens e Lucas Toneto, Marina Cremonese, Celia Bigucci Toneto,
Fabiana e Wanderley Paniagua

MBIGUCCI NEWS
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MBigucci entrega
Marco Zero Mix

Esta é a quarta torre do complexo misto Marco Zero MBigucci, maior obra já
construída pela MBigucci em seus 35 anos de existência, com 954 unidades no total

18
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Crédito Allan Santiago

C

onsiderado um dos mais modernos
empreendimentos da Região, o
Marco Zero MBigucci não para de
se valorizar. Agora, ainda mais com o
Marco Zero Mix, 4ª torre do complexo
que foi inaugurada no dia 22 de
fevereiro de 2018, em um clima de
muita satisfação e integração entre os
novos proprietários. O evento reuniu
cerca de 300 convidados, entre
clientes, colaboradores, diretores,
autoridades e imprensa. O empreendimento está localizado
na Av. Kennedy, esquina com Av. Senador Vergueiro, em
São Bernardo do Campo/SP.
Com uma bela fachada contemporânea em pele de vidro,
o Marco Zero Mix é um empreendimento misto com 259
unidades, sendo 105 salas comerciais, 140 lofts, 13 lofts
duplex e 1 quiosque. São 62m de altura, 17 pavimentos,
além do térreo e de 3 subsolos, em 20.536,54m² de área
construída. As entradas e elevadores para as salas comerciais
e os lofts são independentes.
Construído com tecnologia de ponta e uma série de
diferenciais, o empreendimento gerou cerca de mil empregos
em sua construção e deverá movimentar ainda mais o
desenvolvimento econômico da Região com os novos
serviços, escritórios e consultórios médicos que deverão
funcionar no Mix.
Outro destaque é área de lazer na cobertura do Mix,
totalmente equipada, integrada e com uma belíssima
decoração e paisagismo de interiores, além da vista invejável
de toda a cidade e parte da Região do ABC.

Marco Zero Mix
(Av. Kennedy, 1.230 – SBCampo/SP)
• Lofts
• Duplex
• Lazer na cobertura
• Serviços Pay Per Use
• Salas comerciais
• Auditório
• www.mbigucci.com.br/marcozeromix
Últimas unidades disponíveis

“Agradecemos aos nossos clientes pela confiança. Vocês
acreditaram na MBigucci, pois quando compraram o imóvel
era só um pedaço de papel e uma promessa, e hoje estamos
aqui, neste empreendimento lindíssimo. Construímos
cada detalhe com muito amor, como se fosse para nós
morarmos”, destacou o diretor técnico, Milton Bigucci Junior.
O diretor também agradeceu aos colaboradores da MBigucci,
apresentou a equipe responsável pela obra e homenageou o
mestre Agenor Avelino da Silva pelo empenho e dedicação há
25 anos na MBigucci.
Os clientes foram presenteados com fotos instantâneas e
brindes sorteados pelas empresas parceiras da MBigucci:
Mazzonetto, Todeschini, Full House e PortoBello Shop
SBC, além de um delicioso coquetel do Buffet Guadagnini. A
Administradora Prime e a Credicasa – Assessoria em Crédito
Imobiliário, também estavam presentes tirando dúvidas dos
clientes.
MBIGUCCI NEWS
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Crédito Danilo Salerno

CAPA

Piscina na cobertura com raia, hidro e iluminação, ao lado do bar

Lazer dos lofts na cobertura
(Espaços totalmente equipados e decorados)
• Piscina adulto com hidro e iluminação
• Fitness Center
• Salão de jogos
• Espaço gourmet c/ churrasqueira
• Sauna
• Spa c/ Hidromassagem
• Sky Lounge
• Lavanderia coletiva
Fitness totalmente equipado e decorado está integrado à área da piscina

Projeto de paisagismo: Danilo Salerno
Arquitetura: MCAA Arquitetos
Engenheiro Responsável: Milton Bigucci Junior

Pay Per Use - Lofts
(Serviços fornecidos pela administradora
do condomínio, pagos à parte)
* limpeza das unidades
* lavanderia e tinturaria
* manutenção elétrica e civil
* massagem
* refeições congeladas
* fornecimento de água mineral
* walk dog
* reparo de computadores
* pet care e veterinário.
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Cliente Ana Carolina Pimentel recebe chave simbólica das mãos do secretário de Obras e de
Planejamento Urbano de São Bernardo, Luciano Eber, e do presidente da MBigucci, Milton Bigucci
Crédito Rita Santos

“Infelizmente, só tenho ouvido falar de crise,
enquanto isso estamos produzindo e dando
emprego. O Secovi divulgou o balanço de 2017
mostrando aumento de 46% nas vendas e 48%
nos lançamentos. O mercado está se recuperando.
Só neste complexo do Marco Zero MBigucci
entregamos 954 unidades, muitas comerciais,
que já estão gerando desenvolvimento econômico
para a cidade. Sou um otimista por natureza.
Graças a essa atitude chegamos onde chegamos.
A MBigucci, fundada há 35 anos, já construiu
mais de 400 torres, com cerca de 10 mil unidades
que abrigam mais de 25 mil pessoas, mais que
centenas de cidades brasileiras. Parabéns a todos
os compradores desta obra, todos os nossos
colaboradores e diretores, nossos convidados e
amigos. Neste momento feliz, a minha palavra é
a mesma de sempre. Sejam otimistas e trabalhem
muito. É na crise que se destacam os melhores.”
Destacou o presidente da MBigucci, Milton
Bigucci, durante o evento.
Complexo misto Marco Zero MBigucci –
Considerado o maior empreendimento construído
pela MBigucci, o complexo compreende até o
momento quatro torres: duas residenciais (Marco
Zero Prime e Marco Zero Premier, entregues em
2016, com 272 unidades de 2 e 3 dormitórios) e
duas torres mistas de lofts, duplex, salas comerciais
e boulevard (Marco Zero Tower entregue em 2017,
com 423 unidades; e Marco Zero Mix entregue
22 de fevereiro/2018, com 259 unidades). No
total, são 89.085,55 m² de área construída e 954
unidades no complexo. Em breve mais novidades
no Marco Zero.

DIFERENCIAIS DAS SALAS COMERCIAIS:
• Auditório;
• Porte Cochère (via adicional para embarque e desembarque);
• Lobby com pé-direito duplo;
• Previsão p/ piso elevado de 15 cm;
• Previsão p/ ar condicionado tipo split;
• Gerador para áreas comuns;
• Controle de acesso c/ catraca eletrônica;
• Estacionamento rotativo c/ manobrista

TECNOLOGIA
• Elevadores de alta performance que analisa
a demanda em tempo real;
• Iluminação da fachada em LED;
• Barramento blindado nos sistemas elétricos;
• Shaft visitável na parte hidráulica;
• Pele de vidro na fachada, conforto térmico;
• Sistema de aquecimento central a gás:
• Câmeras de monitoramento nas áreas comuns;
• Automatização das portas e catracas;

• Geradores de energia para áreas comuns.

VISITE
Estande de Vendas e modelos decorados. Abertos diariamente, incluindo
finais de semana e feriados, das 9h às 19h. Av. Kennedy, 1.200 – São
Bernardo do Campo. Tels.: (11) 4367-8600 |
(11) 98823-4590 |
www.mbigucci.com.br/marcozeromix
MBIGUCCI NEWS
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Opinião dos

clientes!
“Comprei no Mix no primeiro dia de lançamento, pois na época
eu tentei comprar no Tower (torre ao lado), mas já estava
esgotado. Desde criança eu namorava esse lugar. A localização
é espetacular e o projeto também. Amei tudo, a piscina com bar,
o SPA, salão de festas e jogos, a lavanderia e, além de tudo isso,
terei manobrista na garagem! Fiquei muito feliz e encantada com
tanta receptividade, alegria e respeito que todos da MBigucci
nos receberam no evento de entrega! Aliás, desde o 1º dia do
lançamento do empreendimento. Parabéns a todos!”
Silvana Mitiko Ischiara (administradora) comprou e indicou para
o amigo de trabalho Reinado Olivi (à esquerda) que adquiriu o
loft vizinho para investimento

“Escolhi o Mix, primeiro pela localização, que é ótima. Trabalho
na Av. Kennedy e vou poder ir a pé. Amei a cobertura, ficou
lindíssima. Acompanhei toda a evolução da obra e vim várias
vezes dar uma espiadinha” Claudete Cruz (professora) com o
filho Etore
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“Minha irmã já mora no Tower (torre ao lado) e adora. Foi
ela quem me incentivou a comprar no Mix. Adoramos todos
os espaços, mas o salão gourmet integrado ao salão de
jogos ficou demais. Escolhemos a MBigucci pela segurança
e credibilidade da empresa. Estamos muito satisfeitas.”
Eliana Silva e a irmã Alexsandra Silva (enfermeiras)

“Todas as áreas ficaram perfeitas. Todo lugar que você olha
tem algo especial. Eu me sinto privilegiado em vir morar aqui.
Gostamos muito do SPA, da piscina com hidro e da integração
do salão de jogos com espaço gourmet.” (Arthur)
“Sempre achei que este local fosse o melhor ponto para um
empreendimento imobiliário. Ficamos empolgados com o
loft duplex, pois não é fácil encontrar duplex na região. É algo
exclusivo.” (Nilson Frasson)
Arthur Frasson, Gabriela Cardin, Mari Viana e Nilson Frasson

Visite estande de vendas e decorados
Av. Kennedy, 1.200, SBCampo/SP
www.macozero.com.br/marcozeromix

A localização é excelente para mim, perto do Fórum. Sou
advogada e pretendo transferir meu escritório para cá. Minha
irmã também comprou uma unidade aqui. Fiquei encantada
com a decoração e todos os espaços. O resultado e atendimento
superaram as expectativas.
Ana Carolina Pimentel Muniz (advogada), que recebeu as
chaves simbólicas, representando os demais clientes
MBIGUCCI NEWS
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CLICK NEWS

Entrega do Marco Zero Mix
Luiz Heck, superintendente regional da Caixa
Economica Federal, com o diretor Marcos Bigucci

Equipe do SAC e Atendimento
Diretores e Colaboradores da engenharia homenageiam o
mestre de obras Agenor Avelino, há 25 anos na MBigucci

O diretor Milton Bigucci Junior
recepciona Mário Checchi,
executivo, e Marcus Santaguita,
presidente da ACIGABC

Tatiane Oliveira e Elisa
Ramos, do Depto. De
Suprimentos da MBigucci
Bruno, Luciene, Simone, Luan e
Stela em momento de integração
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Família Oliveira: Lucio, Aparecida, Marina
e Luciana aproveitam salão de jogos

Milton Bigucci Junior recepciona Major Drigo,
o arquiteto Danilo Salerno e o comandante do
Corpo de Bombeiros Cel.Alexandre

Jakeline, Elisangela, Juliana, Juliana Lopes
e Rafaela aproveitam o evento

Equipe Credicasa e convidadas
aproveitam a vista notura da cobertura

Diretores dão as boas-vindas
aos proprietários do Mix
Contra mestre Edilson da Hora junto ao Totem
de homenagem aos colaboradores do Mix
MBIGUCCI NEWS
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CLICK NEWS
A cliente Silvana
Mitiko, com
a neta Luiza,
durante sorteio
da PortoBello
SBC
Jaqueline, Solange, Fernanda,
Mariana e Junior, momento de festa

Priscila e Camila recepcionam
convidados do Mix

Gabrielle
Bernardes em
noite de gala
no Mix

Milton Bigucci
faz a entrega
simbólica das
chaves para
o cliente João
Gaspari Junior

Davi Diniz
aproveita
a realidade
virtual durante
a entrega do
Marco Zero
Mix
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Os diretores Milton e Marcos Bigucci,
apresentam a cobertura para o
secretário Luciano Eber

– Construindo o melhor conteúdo

ECONOMIA

Olimpic MBigucci: últimas unidades à venda no bairro Saúde/SP

Mercado Imobiliário volta a crescer
Vendas aumentaram 46% e lançamentos 48% em balanço de 2017

A

recuperação da economia chegou com força total ao
mercado imobiliário de São Paulo e Região. Segundo
dados divulgados em fevereiro/2018 pelo Secovi-SP
(Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo), as
vendas na cidade de São Paulo atingiram 23.629 unidades
em 2017, expansão de 46,1% em relação a 2016. Os
lançamentos de novos projetos também tiveram um
crescimento significativo de um ano para outro: 48%,
totalizando 28.657 unidades lançadas.

Segundo o presidente da MBigucci, Milton Bigucci, as
condições são favoráveis a um crescimento gradual. “Após
anos falando de crise, voltamos ao otimismo com esses
dados do Secovi. Aos poucos vemos os clientes com maior
entusiasmo nos estandes de venda, fechando negócio. A
construção civil é a mola propulsora para cadeia produtiva
dos empregos. Vamos continuar com os pés no chão,
trabalhando, comprando terrenos, produzindo e gerando
emprego sempre”, destacou Bigucci.

“A reação do mercado imobiliário foi surpreendente e
superou as expectativas. Houve uma melhora do cenário
macroeconômico como um todo. Vemos nos plantões de
venda o aumento da confiança entre os consumidores”,
destacou o presidente do Secovi, Flávio Amary. De
acordo com o Secovi, a retomada dos lançamentos e da
comercialização de imóveis também contribui para as
perspectivas de retorno do emprego na construção civil a
partir do segundo semestre de 2018.

TV Globo – A MBigucci também foi destaque em matéria
do Bom Dia Brasil (27/2) sobre a retomada do setor. A
reportagem, gravada no estande de vendas do New Life
MBigucci (Av. Nazaré, 1765 – Ipiranga/SP), entrevistou
o diretor Marcos Bigucci, o cliente Caetano G. Alvarez e
o presidente da CBIC, José Carlos Martins. Assista em:
mbigucci.com.br/imprensa/mbigucci-na-midia

O programa Minha Casa, Minha Vida teve grande
participação nos resultados positivos do balanço, com
10.343 lançamentos em 2017, representando 36%
do total, bem mais que o dobro do ano anterior (4.154
lançamentos, com participação de 23%).
ACUMULADO NO ANO
Cidade de São Paulo

2015

2016

Variação
%
(20152016)

2017

Unidades Lançadas

22.960

19.359

-15,70%

28.657

48%

Unidades Vendidas

20.148

16.170

-19,70%

23.629

46,1%

VGV em milhões atualizado pelo INCC DI
Dezembro de 2017

R$
10.909,10

R$
8.944,00

-18%

R$
11.438,40

27,9%

Variação
% (20162017)
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DECORAÇÃO

Compactos
com estilo

Cores, iluminação, organização dos móveis e até dimensões de eletrodomésticos são alguns
dos pontos que se deve analisar na hora de decorar imóveis compactos, como lofts, studios,
consultórios e escritórios. Confira as dicas especiais do portal Viva Decora (www.vivadecora.com.br)

Divulgação/VivaDecora

Ambiente decorado por “Mais por Menos Goiania”

Planeje, organize
A distribuição dos elementos em
ambientes compactos não deve
bloquear o fluxo de circulação
no espaço - neste ponto, os
móveis planejados são uma
opção muito indicada, sendo os
multifuncionais ótimos para a
organização de objetos.
O conjunto visual, incluindo os
elementos decorativos, deve
transmitir ideia de limpeza,
leveza e amplitude.

Elementos vazados, como painéis, prateleiras e cobogós favorecem iluminação e integração
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A dica é usar revestimentos e cores
claras, como as off-white, deixando
o colorido para os detalhes. Peças
espelhadas e elementos divisórios
em vidro ou vazados, como os
cobogós favorecem a integração
dos espaços, a não-obstrução da
ventilação e uma melhor iluminação.

Arquivo/MBigucci

Sala, quarto e cozinha integradas no Studio New Life MBigucci. Conheça decorado na Av. Nazaré, 1765 – Ipiranga/SP

Ambiente clean e organizado em consultório médico
transmite confiabilidade ao paciente
Consultórios e escritórios
O planejamento de interiores dos ambientes
empresariais deve primar, acima de tudo, pelo conforto
e bem-estar de funcionários e clientes. Cada tipo de
negócio exigirá um modelo diferente de decoração.
Um consultório médico, por exemplo, precisa de
poucos equipamentos – mesa, cadeiras e uma maca.
Já um consultório odontológico necessita de espaço
para equipamentos maiores. E ambos necessitam
de boa iluminação; de revestimentos de fácil limpeza
e boa durabilidade; e de móveis planejados, que
atendam a critérios de ergonomia e de funcionalidade.
Sobre os detalhes decorativos, deve-se empregar
apenas o necessário para deixar o visual mais tranquilo
e acolhedor aos pacientes, transmitindo a ideia de
confiabilidade, organização e limpeza.

Divulgação/VivaDecora

Projeto da BG Arquitetura- portal Viva Decora

Integre, otimize
Sempre que possível, integre ambientes. Aposte em
peças pequenas e versáteis, como mesas laterais que
se transformam em mesas de jantar. Entre escolher um
conjunto de sofás, o ideal é optar por um de três lugares
e somar com pufes, que possam servir tanto de estofado
como de mesa de centro. E, complementando, nada
de tapetes muitos grandes, objetos espalhados ou
quadros demais na parede, que possam dificultar
a limpeza da casa e dar sensação de bagunça.

Escritório decorado do Marco Zero.
Visite na Av. Kennedy, 1200 - SBC/SP

MBIGUCCI NEWS
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BIG RISO

Integração e informação das voluntárias com filme e direito a pipoca

Batkid: uma história que
mexeu com o mundo

Big Riso promove sessão de cinema para voluntários

C

om objetivo de integrar os voluntários, agregar
conhecimento e oferecer um momento de lazer, o Big
Riso realizou uma sessão de cinema no dia 21 de fevereiro
de 2018, exibindo o documentário: Batkid.
A história, verídica, narra a realização do sonho de Miles
Scott, um garotinho de 5 anos com leucemia que tinha o
sonho de ser o Batman. O fato correu o mundo mobilizando
milhares de pessoas que ajudaram a Fundação Makea-Wish na realização do desejo, e no dia 15/11/ 2013 a
cidade de São Francisco (EUA) foi transformada em Gothan
City. O filme está disponível no Netflix.

30

A professora Viviane Urquisa Rocha, voluntária Coracilda
do Big Riso, aprovou a iniciativa e levou o filho Pedro, de
10 anos, para assistir também. “Ele sempre se interessa
sobre o voluntariado que faço. Com certeza valeu a
pena, é mais uma
oportunidade de
aprendermos e
estarmos próximos.”

SEJA UM VOLUNTÁRIO TAMBÉM!
“O Big Riso veio ao meu encontro para realizar um
desejo de servir ao próximo que sempre tive. Mas
na verdade fui transformada. Ao me preparar, entre
maquiagem, roupa e caminho ao hospital, já fico hiperanimada, como se eu fosse para uma
festa única. Aquelas horas são as mais especiais, como se fossem as últimas horas da minha
vida. O momento em que estou com as crianças é o mais gratificante, sou impactada pelo
amor e alegria que eles, em meio ao sofrimento, transmitem espontaneamente. Sou muita
grata pela oportunidade de fazer parte de um projeto de suma importância, pois o nosso papel
é o mais simples, mas com o significado mais intenso do mundo e que só entenderá quem
um dia se disponibilizar para tal.” Viviane Urquisa Rocha, “Coracilda”, voluntária desde
setembro/2017. Acesse: www.bigriso.com.br
MBIGUCCI NEWS
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CAPITAL HUMANO

“Deus ajuda quem
cedo madruga”

Uma grande empresa também é feita de pessoas dispostas e muito batalhadoras. Assim é a
história do nosso fiscal de obras, Deusdedit Rodrigues da Costa, há 12 anos na MBigucci

N

ascido em Minas Gerais, na pequena cidade de Coroaci,
Deusdedit, de 62 anos, aprendeu muito cedo a valorizar
o trabalho e as oportunidades que ele traz. “Trabalhei na roça
até os 18 anos, plantando e colhendo cana, arroz e feijão.
Era um sofrimento danado, pois a terra não era produtiva.
Trabalha e estudava. Para chegar à escola, caminhava
12km em estrada de terra, embaixo de sol e chuva. Na ida,
era só descida, mas na volta... era morro que não acabava
mais”, relembra.
Aos 18 anos ele veio pela primeira vez a São Paulo. “Foi no
final de 1974. Vim tentar trabalho para continuar estudando.
Consegui como ajudante geral na construção da Rodovia
dos Imigrantes.” Ao voltar para Minas, pouco tempo depois
sua mãe faleceu e ele acabou mudando-se definitivamente
para São Paulo, onde trabalhou em várias empresas na
área da construção. Ao mesmo tempo compunha e tocava
músicas sertanejas, tentando carreira artística.
Em 2006, em busca de nova oportunidade, deixou um
currículo no Elegance Ipiranga, obra da MBigucci na Rua
Santa Cruz, em São Paulo. “Me chamaram no dia seguinte.
Comecei como porteiro, pois não tinha vaga na minha
área.” Mas Deusdedit sempre foi otimista e um lutador.
Seu caráter e sua força de vontade lhe abriram as portas.
“Em oito meses já estava como apontador na obra Nova
Santo André I. Não tenho medo de desafios, sempre abraço
as oportunidades”, afirma Deusdedit. De apontador, ele
passou a fiscal de obras junior, pleno e atualmente é fiscal
senior de obra. “Gosto de trabalhar aqui, a MBigucci é uma

empresa que dá oportunidades e passa segurança para a
gente.”
E se depender do o ditado: “Deus ajuda quem cedo
madruga”, Deusdedit vai longe. Morador de Itapecerica
da Serra, ele acorda às 3:40 para não se atrasar: “Gosto
de chegar cedo e ser pontual no trabalho.” É com essa
disposição e força de vontade, que ele continua a trabalhar,
mesmo depois de aposentado: “Acho que estou mais
animado do que quando comecei, em 2006. Não posso
perder esse foco,” afirma.
Casado há 38 anos com Maria da Glória, com quem tem
3 filhos (Adriana de 35 anos, Rafael de 33 anos, e Tatiana
com 25 anos) e 3 netos (Maria Clara de 7 anos, João Paulo
de 5 anos e Catarina de 2 anos), no pouco tempo livre que
tem, Deusdedit gosta mesmo é de reunir a família, brincar
com os netos e ir à igreja. “Sou cristão, frequento a igreja
há 15 anos. Sempre que posso faço serviços voluntários
na periferia, evangelizando as pessoas que estão sofrendo.”
Muito bem disposto e em boa forma aos 62 anos, Deusdedit
revela que não gosta de futebol ou de fazer esportes, e que
o segredo da sua jovialidade vem da alimentação. “Não
como muito, mas como com qualidade. Sempre abençoo
o alimento antes da refeição e elogio minha esposa que o
preparou”, explica.
“Enfrentei uma dureza tão grande no começo da vida, que
hoje me considero um vencedor no trabalho que tenho!”
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Miltes Bonna, fundadora da IAM, não mede esforços
para manter a gratuidade em todo o atendimento

IAM: “Mãos
unidas, soluções
encontradas”

Instituição Assistencial Meimei, localizada no Bairro Pauliceia/SBC, realiza há mais de 40 anos
atendimento social e educacional gratuito a crianças e adolescentes, além de assistência
voluntária a carentes e moradores de rua

P

ara conhecermos de perto a IAM, fomos visitar a
instituição e participar do Momento Cívico, uma
tradição realizada nas manhãs de quinta-feira desde
a fundação da entidade, em 1977. Com o carinhoso
abraço das crianças na fundadora da instituição, Miltes
Bonna, de 79 anos, vimos que o Momento Cívico é o
início de um despertar diferente do corpo e da mente
para começar o dia na IAM.
Após cantarem o Hino Nacional, as mais de 200 crianças,
de 3 a 13 anos, e 100 colaboradores e voluntários que
lotavam a quadra, se deram as mãos em um momento de
espiritualidade, oração e agradecimento. Em seguida, ao
ritmo da música, movimentaram o corpo com exercícios
de alongamento, orientados pelo professor de Educação
Física, Luiz Francisco da Silva, que quando criança também
já foi aluno da IAM (leia depoimento ao lado).
A doce Giulia R. Adriano, de 6 anos, aluna do Ensino
Fundamental que faz parte da Prefeitura Mirim, nos
apresentou alguns espaços e não mediu elogios para
a IAM: “Eu amo a minha escola. Esse é o parquinho e o
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espaço do escoteiro. Aqui a gente brinca bastante, estuda,
come muiiito, tem até sobremesa! Tem música, dança,
brinquedoteca. A gente tem também muitos amigos aqui”,
ressalta Giulia.
O clima de fraternidade e integração que presenciamos
nos revela a essência da IAM: uma entidade feita da união,
do amor a Deus, a Pátria, ao próximo e a si mesmo. Um
trabalho que envolve mais de 400 voluntários em ações
sociais que colocam em prática os valores da solidariedade,
da tolerância, da caridade e da cidadania.
De acordo com a fundadora e presidente da IAM, Miltes
Bonna, o objetivo prioritário da instituição é a melhoria
da qualidade de vida da criança, do jovem e de seu grupo
familiar, possibilitando um futuro diferente da dura realidade
que enfrentam. “Analisando o histórico de cada criança que
recebemos, vemos os dramas existenciais. São crianças
que trazem na alma situações dolorosas do seu lar. É essa
criança que fazemos com que corra, brinque, estude e
perceba que pode ser feliz”, destaca D. Miltes.

O Centro E
ducac
IAM atend ional
e
gratuitam
crianças d ente 200
e3
em períod a 10 anos
o integral.
DE ALUNO A PROFESSOR:
Entrei na IAM como aluno aos 4 anos de idade e
permaneci até os 12. A IAM sempre me atendeu muito
bem, me ajudando a ser o que sou hoje. Os valores, a
espiritualidade... tudo o que eu acredito, eu devo à IAM.
Éramos em seis irmãos, outros também ficaram aqui.
Minha mãe precisava trabalhar e conosco na IAM ela
tinha a tranquilidade para colocar nosso arroz e feijão no
prato. Em 2015 recebi o convite para assumir as aulas
de Educação Física e foi maravilhoso retornar. Posso,
através das aulas e atividades, mostrar aos alunos o
quanto eles são capazes de acreditar, de realizar seus
sonhos, assim como eu. Hoje sou pós-graduado na área
escolar. A gente quer ser exemplo para eles. São crianças
carentes com uma situação não tão confortável, então
nós podemos aqui na IAM minimizar os problemas que
eles passam e tentar fazer os dias deles sempre mais
felizes.” Luiz Francisco da Silva, 36 anos, professor de
Educação Física

AMIGOS DA IAM

Campanha permanente para doações
“Nosso principal desafio é o custeio de algumas
obrigações que precisam de pagamento em
dinheiro, como contas de água, luz, pagamento
de professores e profissionais para as atividades
extras, manutenção do prédio, compra de materiais
didáticos, entre outros. O objetivo desta campanha
é que as pessoas ajudem a financiar esses custeios
com doações a partir de R$ 20,00”, explica a
analista de Marketing Analine Silva Cruz.
Como doar? Cadastre-se no site www.iam.org.br
no ícone “Como ajudar” ou envie e-mail para:
desenvolvimentoinstitucional@iam.org.br, solicitando
boleto mensal com o valor da sua contribuição.

PARCEIROS

Você é professor de informática? Nutricionista?
Quer fazer um trabalho voluntário fixo, com
comprometimento? A IAM precisa de você!
“Há alguns anos fomos contemplados com uma
sala de informática totalmente equipada pelo
Projeto “Criança Esperança”, parceria da Rede
Globo com a Unesco. A sala já é usada com as
crianças e na formação dos colaboradores, mas
se tivéssemos professores voluntários, poderíamos
atender também a comunidade”, explica Analine.
A IAM conta ainda com uma cozinha educacional
e busca apoio de empresas e nutricionistas
voluntários para aulas à comunidade.

Giulia Rosa Adriano, 6 anos.: “Amo minha escola”

Rua Francisco Alves, 275, Paulicéia
São Bernardo do Campo - SP
(11) 4176-8600 / (11) 98943-2846
www.iam.org.br / desenvolvimentoinstitucional@iam.org.br
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BAZAR IAM

A IAM também mantém bazar beneficente permanente
onde é possível doar e comprar de tudo, mas tudo
mesmo! (piano, bateria, móveis, roupas, brinquedos,
antiguidades, eletrônicos etc). Aberto de segunda
a sexta, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h30 às
16h30. R. Francisco Alves, 275 - Paulicéia - SBC

AÇÕES SOCIAIS

Além de manter o Centro Educacional, a IAM oferece
gratuitamente ações de assistência social às famílias e a
moradores de rua. São dezenas de ações mantidas com
ajuda de uma legião de voluntários. Conheça algumas
delas:
Centro de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua
“Porta de Fabiano”- espaço de convívio comunitário
e social. Oferece diariamente banho, higiene (corte
de cabelo, barba e unha), jantar, roupas, cobertores,
avaliação social, encaminhamentos, consultas médicas,
odontológicas e palestras.

“Um sonho sozinho é apenas um sonho
solitário, mas em equipe é realidade.”
Miltes Bonna
Oficina de costura com voluntárias
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NOTA FISCAL PAULISTA

Cadastre seu CPF e ajude a IAM automaticamente.
Entre no site: www.nfp.fazenda.sp.gov.br com seu login e senha.
Selecione a opção: “Entidades” e “Doação de cupons com CPF
(automático)”.
Digite o CNPJ da IAM: 51.127.835/0001-48 e escolha o
período da doação.
Pronto! Você já é um “Amigo da IAM”

Centro de Iniciação e Desenvolvimento Profissional
Pestalozzi (CIDEPP) - cursos livres para jovens e adultos
(mecânica de autos; artesanato; culinária; informática etc) e
preparação para concursos.
Escola de Pais - oficinas socioeducativas (alfabetização de
adultos, corte costura, artesanato, mecânica etc), promoção
social e o fortalecimento de vínculos.
Centro de Educação Scheilla – atividades educacionais e de
lazer (oficinas, prefeitura mirim, ponto de cultura, música)
no contraturno escolar.
Grupo Escoteiro Brogotá (162º/SP) - fundado e mantido
integralmente pela IAM em parceria com a UEB – União
dos Escoteiros do Brasil.

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

EDUCAÇÃO

MBigucci
publica revista
infantil sobre
Profissões
O que você quer ser quando crescer?
Quais as profissões do futuro?

mauri

BIGUCCI

regina

roberta

junior rubinho

kátia

marcão marcelo

marquinhos

O personagem Biguccino foi inspirado em Milton Bigucci, presidente da construtora,
e todos os demais da a turma são colaboradores reais da MBigucci
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joão cláudio

C

om objetivo de levar informação e diversão aos filhos
dos clientes e colaboradores, a construtora MBigucci
acaba de publicar mais uma edição da revista infantil
“Brincando com a Turma do Biguccino”. O tema escolhido
desta vez foi: Profissões.
Com atividades de passa tempo, como 7 Erros, Labirinto,
Jogo das Sombras, Enigma, a publicação traz curiosidades e
informações sobre algumas profissões: Engenheiro, Advogado,
Publicitário, Corretor de Imóveis, Bailarina, Administrador de
Empresas, entre outras. Traz ainda um Caça Palavras com as
principais profissões do futuro e uma galeria com fotos de uma
turminha muito animada (filhos dos nossos clientes) contando
o que vão ser quando crescer.

Benício Salomão Paneque:
“Quero ser engenheiro, como meu pai”
O pequeno Benício Salomão Paneque, de 8 anos,
que mora no Ed. The Ambassador, construído no
Rudge Ramos pela MBigucci, gostou bastante de ter
participado da Revista: “Quero ser engenheiro como
meu pai e tirei a foto no escritório dele. “Gostei de
sair na revista, é legal ser famoso, vou mostrar para
toda minha família”, contou. O papai de Benício, o
engenheiro Rafael Paneque, elogiou a iniciativa: “Muito
legal o relacionamento que a MBigucci tem com seus
clientes. Gostei muito do tema da revista, incluindo as
crianças no mundo profissional”, destacou.

15 anos – A revista infantil, criada em 2003, nasceu com as

páginas internas em preto e branco e o Biguccino sozinho. Aos poucos,
a edição foi crescendo e suas páginas ganhando cor e mais atividades.
A partir de 2011, ganhou também novos personagens, inspirados
em colaboradores reais da MBigucci que trabalham há mais de 25
anos na empresa. “Foi uma forma carinhosa que encontramos para
homenagear quem tanto se dedica à MBigucci”, explica a diretora
Roberta Bigucci, que também faz parte da turma.

A revista impressa é enviada gratuitamente aos clientes e colaboradores
da empresa junto com a edição corporativa MBigucci News, sempre
no mês de dezembro. Também é distribuída em hospitais, escolas e orfanatos, através dos voluntários do Big Riso (Programa de
Responsabilidade Social da MBigucci) e fica disponível ainda nos estandes de venda da construtora. A versão online da revista
pode ser obtida no link: www.mbigucci.com.br/revista-turma-do-biguccino
MBIGUCCI NEWS
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Postou? Curtiu?
Compartilhou?
Viralizou!!!
@MBigucci cada vez mais interagindo com clientes e colaboradores
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E

las estão aí para interagir, informar, divertir, enfim,
socializarmos cada vez mais. A cada segundo as redes
sociais ganham mais adeptos e aproximam empresas
e clientes. Só no Brasil são mais de 100 milhões de
conectados às redes. Passamos cerca de 4 horas
todos os dias no celular interagindo. E basta um
“plim” que já estamos lá de olho no que está
acontecendo.
Antenada à esta tendência, a MBigucci foi uma
das primeiras construtoras a aderir às redes
sociais há cerca de 10 anos, e hoje está ativa nas
principais, como Youtube, Facebook, Linkedin,
Instagram, Twitter e Pinterest.
“É fundamental que a empresa esteja presente
interagindo nestas ferramentas com nossos
clientes, tirando dúvidas, informando, oferecendo
conteúdos úteis, como dicas para financiamento,
sugestões de decoração, além é claro de vídeos,
fotos e novidades dos empreendimentos
em construção e em lançamento”, explica a diretora de
Marketing, Roberta Bigucci.
Segundo o publicitário Bruno Lessa, da Marketing | Sim,
responsável pelo marketing digital da MBigucci, em
2018 o foco da construtora serão os vídeos e conteúdos
audiovisuais interativos. “Pelas redes sociais estamos mais

perto dos nossos clientes, praticamente em tempo real,
criando uma interação também com nossos colaboradores.
Nossos engenheiros, por exemplo, estão postando vídeos
e fotos da obra no Stories do Instagram. Sabemos como
é importante para o cliente ver cada laje que sobe, ver seu
sonho sendo construído e as redes têm nos ajudado nesta
realização”, ressalta Lessa.
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Nathália, Luiz Felipe e Kleber, obra em tempo real no Instagram/MBigucci
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QUER INTERAGIR? SIGA-NOS
YouTube/MBigucci – com vídeos “MBigucci Responde”, coberturas
de eventos, entregas de empreendimentos, lançamentos, histórias
de clientes, entrevistas na mídia, ações de responsabilidade social e
ambiental. Em 2018 com mais novidades em nosso canal. Inscreva-se!
Instagram/MBigucci – vídeos e fotos em tempo real das obras,
oportunidades de financiamento, curiosidades da empresa, informações
sobre lançamentos, imóveis para locação, tecnologia na construção.
Facebook - Promoções, eventos, acompanhamento das obras,
lançamentos, dicas de decoração e curiosidades
WhatsAPP 11 98823-4590– informações sobre imóveis prontos e
em construção, preços, promoções, agendamento de visita a decorados,
com rápido atendimento da equipe de corretores. Nossa primeira venda
feita inteiramente pelo Whats foi no empreendimento Unique (Rudge
Ramos/SBC), em 2015!
Também estamos no Linkedin, Twitter, Pinterest, Snapchat e Blog

“Fiquei surpreso e feliz quando
vi o vídeo da torre Thiago
(empreendimento Mundi) no
Facebook, curti e comentei na
hora. Deu para ver como a
construção está adiantada. Já
vi o post umas cinco vezes e
mostrei para a família inteira
também (risos). Muito legal esta
iniciativa da MBigucci de mostrar
as obras nas redes sociais. A
empresa está de parabéns!”.
Cliente Leoncio Filho da Silva, do
Mundi MBigucci, Ed. Thiago

MBIGUCCI NAS REDES*
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- Facebook: 36.622 curtidas
- Linkedin: 3.868 seguidores
- Twitter: 3.074 seguidores
- Instagram: 1.800 seguidores
- Youtube:192 inscritos
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*em fev/2018

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.

CONCURSO

• 404 torres
• 9.732 unidades
• 1,1 milhão de m² construídos

MBigucci da minha janela
Começou como uma brincadeira e virou um concurso para colaboradores e clientes

S

e você é cliente MBigucci com certeza já deve ter
reconhecido o logo da construtora no alto dos prédios. Isso
mesmo, esse aí acima!
Não é à toa que ele está cada vez mais presente em nosso
caminho, afinal a MBigucci completa 35 anos de muito trabalho
em 2018. São mais de 400 torres, 9.700 unidades e 1,1 milhão
de metros quadrados construídos entre empreendimentos
residenciais, comerciais, logísticos e industriais.
Foi exatamente observando o logo da MBigucci da janela
do seu prédio, que nosso gerente de Contabilidade, Marcos
Alberto de Oliveira, o Marquinhos, sugeriu a campanha
de fotos: “MBigucci da minha Janela”. “Moro em um
condomínio construído pela MBigucci no
Rudge Ramos e da minha sacada vejo
o logo da construtora no terreno
do Auto Shopping Imigrantes,
na Estrada das Lágrimas,
em São Bernardo”, conta o
gerente.

Em julho de 2017,
Marquinhos tirou uma
foto e enviou no WhatsApp
corporativo da MBigucci,.
O gerente da Contabilidade, Marcos
Em
poucos
segundos,
Alberto, foi quem teve a ideia da
outros colaboradores também
campanha
postaram fotos de prédios da

42

MBIGUCCI NEWS

– Construindo o melhor conteúdo

MBigucci, vistos de suas janelas. “Na hora pensei, puxa,
poderíamos fazer uma campanha com isso. Fui até mais longe,
pensando que mesmo quem não avistasse um MBigucci da
janela, poderia nos enviar o endereço para ver qual o local mais
próximo a MBigucci construirá, pois a empresa tem muitos
terrenos na Região do ABC e São Paulo, que em breve se
tornarão empreendimentos”.
A diretora de marketing, Roberta Bigucci, aprovou a ideia. E
no dia 4/12/2017 estava lançado o concurso de fotos entre
os colaboradores, nas redes sociais. O vencedor, revelado em
10/01/2018, foi o colaborador Bruno Lessa, que conseguiu
256 curtidas em sua postagem.

Cliente: participe
você também!

Concurso premiará foto que conquistar mais curtidas com a #MBigucciDaMinhaJanela

S

e você é cliente da MBigucci também pode participar
do concurso de fotos “MBigucci Da Minha Janela”.
Vale qualquer empreendimento identificado da
MBigucci que você aviste da janela da sua casa, do
carro, do ônibus, da academia ou do trabalho. O
importante é postar em suas redes sociais e convocar
os amigos e familiares para curtirem sua foto. Ah, e
não esqueça: só serão consideradas as postagens que

tiverem a #MBigucciDaMinhaJanela. O vencedor levará
2 pares de ingressos para o cinema + 2 baldes de pipoca
e refrigerante. (Veja os detalhes abaixo).
“Nosso foco em 2018 é interagir cada vez mais com
nossos clientes e colaboradores, por meio das redes
sociais. Em breve faremos mais ações como esta”,
destacou a diretora de Marketing, Roberta Bigucci.

MB I G U C CI da mi n h a j a n e l a
UMA CAMPANHA ESPECIAL PARA você, CLIENTE*.

O intuito desta ação é que cada cliente tire uma foto do MBigucci que vê
através da sua janela, no caminho do trabalho ou nos momentos de lazer.
E tudo isso terá uma gostosa recompensa para curtir com a família:
2 PARES DE INGRESSOS CINEMARK +
2 BALDES DE PIPOCA
E 4 REFRIGERANTES.

Veja como é fácil participar:
- Tire uma foto do MBigucci que você vê;

VÁLIDO DE 16/03/2018
ATÉ 16/04/2018.
O PRÊMIO SERÁ ENTREGUE
DIA 20/04/2018

- Poste no Facebook ou Instagram com
a seguinte hashtag:
#MBigucciDaMinhaJanela;
- O cliente com mais curtidas vence.

*válido somente para
clientes adimplentes.
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Perspectiva artística da fachada

48 apartamentos
2 suítes + lavabo
67m² área privativa
Terraço Grill*
Rua Maria Amélia, 500
Nova Petrópolis/SBC
www.mbigucci.com.br/domani

“Áreas comuns
entregues equipadas
e decoradas”
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Perspectiva artística da churrasqueira

Perspectiva artística da brinquedoteca

Perspectiva artística da piscina

Perspectiva artística do Fitness

Domani: qualidade de
vida no Nova Petrópolis

Empreendimento chega para valorizar ainda mais o tradicional bairro de São Bernardo

É

Veja mais – Detalhes do projeto, plantas e tour virtual em:
www.mbigucci.com.br/domani

Em uma torre única, com 15 pavimentos (sendo 2 subsolos de
garagem + térreo), o Domani MBigucci terá 48 apartamentos
de 2 suítes, lavabo, salas de jantar e estar, cozinha, área de
serviço e um charmoso terraço grill. Um projeto com total
aproveitamento de espaços.

LAZER COMPLETO
• Brinquedoteca
• Churrasqueira com forno
de pizza
• Ducha
• Estacionamento visitantes
• Fitness
• Fitness Externo
• Piscina adulto

no histórico bairro de Nova Petrópolis, na Rua Princesa
Maria Amélia, nº 500, em São Bernardo do Campo que a
MBigucci está construindo o Domani, um condomínio clube
completo, aconchegante e diferenciado.

Natureza – Muito verde, árvores, flores e arbustos integram
o moderno projeto paisagístico do Domani MBigucci, com
177m² de área ajardinada e 3 charmosas praças.

• Piscina infantil
• Playground
• Praça central
• Praça dos jovens
• Praça dos namorados
• Salão de festas
• Salão de jogos
• Sauna
• Solarium

CONHEÇA
Rua Princesa Maria Amélia, 500 – Bairro Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo/SP.
Aberto diariamente incluindo finais de semana e feriados, das 9h às 19h.
Tels.: (11) 2833-2150 / (11) 4367-8600 |
98823-4590 |
Domani MBigucci
MBIGUCCI NEWS
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Visite charmoso
decorado

Assinado pela arquiteta Tatiana Moreira, do Studio Ecoara

O

apartamento modelo decorado do Domani MBigucci, em São Bernardo
do Campo, chama atenção pela perfeita integração entre os ambientes,
materiais e tons escolhidos.

“Na sala e no painel da tv usamos um acabamento em cimentício colorido
texturizado, imitando aço corten, que dá um tom moderno, compondo
com a cadeira de leitura de design assinado. O tapete também tem um
design bastante diferente, que veio da Inglaterra. Vimos no fantástico
uma versão bem colorida deste tapete e pedimos para empresa brasileira
reproduzi-lo, com tons mais neutros.”
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“A sala de jantar e estar são integradas e ambientam com a
cozinha, através de uma divisória com prateleiras vazadas.”

“Uma das vantagens desta planta é a área de serviço
bem separada, mesmo com a cozinha compacta.”
“O terraço grill é bem espaçoso para a metragem do
apartamento. Colocamos um banco com futon junto à
parede e mais dois banquinhos em uma mesa redonda de
vidro.”

“Outro diferencial desta planta é ter um lavabo, mesmo com
duas suítes, em uma metragem de 67m² e de 2 dorms.”
MBIGUCCI NEWS
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VISITE
DECORADO
Rua Princesa Maria
Amélia, 500 – Bairro Nova
Petrópolis, São Bernardo do
Campo/SP.
Aberto diariamente incluindo
finais de semana e feriados,
das 9h às 19h.
Tels.: (11) 2833-2150 / (11)
4367-8600 | 98823-4590
Domani MBigucci

CONHEÇA SEU VIZINHO

“

Joseane, André e as filhas Luara e Livia

Estávamos procurando imóvel há uns 3 anos, visitamos
outros empreendimentos até conhecer o Domani
MBigucci e nos apaixonarmos. Compramos no final de
2017”, relembra o casal Joseane Ramos Alves e André do
Amaral Alves.
A excelente localização (Rua Princesa Maria Amélia, 500,
Nova Petrópolis – São Bernardo do Campo/SP), bem
próxima do Centro da cidade, foi um dos motivos da escolha
do Domani. “Trabalhamos próximo ao imóvel e nossas filhas
estudam por ali também, o que irá facilitar muito nossa
rotina”, comentam. Joseane é advogada e André é empresário
na área de Direito.
A planta do Domani, com terraço grill, 2 suítes e ampla área
de lazer, também foi ponto decisivo para o casal: “Adoramos
um churrasco e já estamos pensando na aquisição da
churrasqueira elétrica. O fato de ser torre única e com piscina,
playground, área de lazer também contou muito, pois as
meninas terão segurança para brincar à vontade”, destacou
Joseane.
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Com uma rotina corrida no meio de semana e compromissos
de trabalho em alguns finais de semana, o casal aproveita cada
instante livre para dedicar às filhas Luara, de 4 anos, e Lívia,
de 10 anos. “Gostamos passear com elas no cinema, tomar
sorvete no shopping e brincar no parque da Kennedy, além
de comer pastel de feira... E olha que tem feira bem pertinho
do Domani, dará para irmos a pé (risos). Sempre que possível
também viajamos para o
litoral norte e aproveitamos
para visitar as vovós, as
titias.”
Com a obra iniciada, a
expectativa da família com
o Domani já é grande:
Fomos visitar várias vezes o
decorado. Estamos muito
felizes e ansiosos porque
teremos uma qualidade
de vida mais bacana, mais
saudável. Agora é esperar
ficar pronto!

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

Mercogas
Aquece Melhor

8%

de desconto

5%

AQUECEDORES A GÁS

de desconto*

PISOS E REVESTIMENTOS

VARAIS

ARCONDICIONADO

5%

Av. do Cursino, 1.894 - Jd. da Saúde - São Paulo

10%

de desconto

(11) 5058-2761 / 5058-4031 | www.mercogas.com.br / mercogasaquecedores@yahoo.com.br

de desconto

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

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA

ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, DECORAÇÃO E SERVIÇOS

Autorizada
de Água

5%

Em filtros - Entregas grátis até 3km

35%

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

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

PORTA, BATENTE E GUARNIÇÃO

ASSESSORIA IMOBILIÁRIA

DESCONTOS ESPECIAIS
APENAS NO SITE
0800 6423 521
www.pormadeonline.com.br

10%

de desconto

RJ

DISTRIBUIDORA

de desconto

Rua Coronel Afonso Ferreira, 359 - Sala 1 - Vila Municipal - Bragança Paulista
(11) 2473-7297 | www.climatizarSP.com.br

de desconto

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

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

PISOS E REVESTIMENTOS

*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

de desconto

10%

de desconto*

5%

DECORAÇÃO

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

PR OMOÇ ÃO

INDIQUE UM AMIGO
QUANTO MAIS AMIGOS VOCê indicar,
mais prêmios irá ganhhar.
VALE
VIAGEM

Você, que já adquiriu o seu
imóvel com a MBigucci, poderá
indicar os empreendimentos da
nossa Você,
empresa
para o seu
os imóvel
seus
que já adquiriu
amigos,
familiares.
Se aindicar
pessoa
com
a MBigucci, poderá
os
empreendimentos
empresa
indicada
concretizardaonossa
negócio
para osum
seus vale
amigos,
familiares.ou
você ganha
compras
Se a pessoa indicada concretizar o
um vale
viagem no valor de
negócio você ganha um vale
R$ 1.500,00.
compras ou um vale viagem
valor
de R$
1.500,00.
*Promoçãono
válida
por tempo
limitado.
Consulte regulamento no site.

NOTÍCIAS

Big Ideias

Este é mais um “Big”da MBigucci, e sua empresa também pode participar

D

epois do Big Riso, Big Vida, Big Vizinhança e
Big Conhecimento (programas focados em
responsabilidade social, ambiental e de relacionamento
com a comunidade), a MBigucci inova mais uma vez com
a criação do “Big Ideias”.

e Planejamento. “O objetivo é debater novas ideias que
possam acrescentar resultados positivos para a empresa,
para o cliente e para o crescimento profissional dos
colaboradores. Podem ser novas tecnologias, materiais
ou procedimentos”, explica o diretor.

De acordo com o diretor técnico Milton Bigucci Junior,
o Big Ideias surgiu em novembro de 2017 com a
criação de um grupo da Diretoria Técnica, formado por
engenheiros, arquitetos, equipe de Suprimentos, Controle

Os encontros ocorrem periodicamente, no escritório
da MBigucci, e têm característica de descontração. “A
participação aqui é igualitária, sem chefes ou subordinado.
A princípio, o grupo começou com a engenharia da
empresa, mas estamos incentivando a participação
de outras áreas também”, comentou Milton Junior.
A engenheira Sheila Santos, do Departamento de
Controle, também destaca a posição democrática
das discussões: “Todas as ideias, mesmo as mais
simples, são discutidas amplamente entre todos no
grupo, incluindo a diretoria. A iniciativa também nos
trouxe a oportunidade de palestras com empresas
e especialistas que apresentam novas tecnologias e
materiais com cases de sucesso, que têm embasado
tecnicamente o debate”.

Equipe do Depto. Técnico durante encontro do Big Ideias

PARTICIPE!
Sua empresa tem uma tecnologia diferenciada para
construção?
Quer apresentá-la no Big Ideias?
Entre em contato com bigideias@mbigucci.com.br
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tecnologias

SUSTENTABILIDADE

Lixo
Eletrônico

Brasil é o segundo país que mais gera lixo eletrônico

J

á parou para pensar quantas vezes você trocou de celular,
computador, câmera fotográfica e outros eletrônicos
nos últimos 5 anos? E o que fez com os antigos?
Levando em consideração que já existam cerca de 236
milhões de celulares no Brasil, e que anualmente são
vendidos cerca de 5 milhões de novos aparelhos, isso
sem contar outros tantos milhões de computadores,
impressoras e eletroeletrônicos que são vendidos
anualmente, não é de se espantar que o Brasil já seja o
segundo país no continente americano que mais gera
lixo eletrônico, com 1,5 milhão de toneladas. Ficamos
atrás somente dos EUA, que produzem 6,3 milhões
de toneladas/ano (dados de 2016). No mundo foram
contabilizadas 44,7 milhões de toneladas. Estima-se
que apenas 20% de todo lixo eletrônico no mundo
sejam reciclados.
De acordo com as Nações Unidas, os crescentes
volumes de lixo eletrônico e seu descarte e tratamento

E-LIXO
• 1,5 milhão de toneladas no Brasil
• 6,3 milhões nos EUA
• 44,7 milhões no mundo
impróprios por meio de queimadas ou lançamento em
lixões representam uma importante ameaça ao planeta.
O problema é que muitos destes equipamentos possuem
substâncias tóxicas como mercúrio, chumbo, cádmio, belírio,
arsênio, retardantes de chamas (BRT) e PVC que podem
causar danos sérios à saúde humana e ao meio ambiente.
Portanto, nada de jogar eletrônicos e eletrodomésticos
diretamente no lixo, pois são aterrados junto com
resíduos orgânicos e acabam contaminando o solo e
os lençóis freáticos.

*Fontes: IDGNow; Telecom; Universidade da ONU e Associação Internacional de Resíduos Sólidos (ISWA)

54

MBIGUCCI NEWS

– Construindo o melhor conteúdo

Exemplos de lixo eletrônico:
• Monitores de Computadores
• Telefones Celulares e baterias
• Computadores
• Televisores
• Câmeras Fotográficas / pilhas
• Brinquedos
• Impressoras
• Controle Remoto

Você sabia?
As cobiçadas medalhas de ouro, prata
e bronze dos próximos Jogos Olímpicos
(Tóquio 2020) serão produzidas da
reciclagem de smartphones e outros
produtos eletrônicos.

ONDE DESCARTAR?
Coopermiti - www.coopermiti.com.br
Rua João Rudge, 366, Casa Verde/São Paulo.
Tel.: (11) 3666–0849
De segunda a sexta, das 8h às 17h. Sábado, das 8h às 12h;
retira volumes grandes de empresas.

Eco Computadores
www.ecocomputadores.com
Av. Celso Garcia, 5505 -Tatuapé - São Paulo/SP
Tel.: 11 3562-0264 / 11 3589-6422
Segunda a sexta, das 9h às 16h30

(Cedir) Centro de Descarte e Reúso de Resíduos de
Informática da USP
Av. Professor Almeida Prado, 1280 (prédio da Prefeitura da
USP) - Butantã/SP
Tel.: (11) 3091–8237 ou (11) 3091–8238
De segunda a sexta, das 8h30 às 17h, fecha das 12h às 14h.

Ecoponto Rudge Ramos / São Bernardo do Campo
Rua Guilherme de Almeida, 86 - Vila Vivaldi - SBC/SP
O atendimento dos ecopontos é feito de segunda a sábado,
das 8h às 16h

Coopere Centro
Av. do Estado, 300 – Bom Retiro/SP
Segunda-feira a sábado, das 7h30 às 19h.
Museu do Computador
www.museudocomputador.org.br
Tel: (11) 4779-4229
Acessar o site e preencher o formulário para a retirada

Ecoponto Palmeiras / Santo André
Av. Prestes Maia, 195 – Bairro Jardim – Santo André/SP
De segunda a sábado, das 8h às 19h. Domingo, das 8h às
12h e das 13h às 19h.
Reciclagem Certa
www.reciclagemcerta.com.br/pontos-de-descarte-lixoeletronico.htm
Rua Lituânia,329 - Vila Curuçá - Santo André/SP.
Tel:(11)2896-0338
De segunda a sexta das 9h às 18h e sábado das 9h às 13h
MBIGUCCI NEWS
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NOVIDADES

RENOVAR,

mudar!

TANGRAM
O tradicional jogo de peças geométricas, que podem
ser compostas de infinitas maneiras, foi o ponto de
partida para brincar com a geometria e os relevos
dessas formas como proposta contemporânea para
parede. Disponível nas cores branco, concreto ou
metal, o revestimento inova ao combinar relevos
intensos no design com as vantagens técnicas da
cerâmica. Para usar, ousar e arrasar.
Confira na Portobello Shop São Bernardo
Rua Continental, 405 – Jd. Do Mar – SBCampo/SP.
Tel.(11) 3181-7373
sbcampo@portobelloshop.com.br
Facebook: pbshopsaobernardodocampo
Instagram: portobelloshopsbc
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2018 chegou, o carnaval passou, mas o espírito
de mudança ainda toma conta. Que tal renovar
detalhes da decoração? Separamos algumas dicas
e novidades das empresas parceiras da MBigucci
para este momento de mudança. Algumas oferecem
vantagens especiais para nossos clientes, confira nos
cupons do Clube de Descontos (págs. 50 e 51)

CONTEMPORÂNEO
Cadeira com braço. A fusão do moderno com o retrô dá
forma e um ar contemporâneo ao produto. Feita em madeira
leve, palhinha e várias opções de acabamentos, que trazem
versatilidade e conforto às peças. Medidas: 55 x 60 x 85cm.
Peça desenhada por Tadeu Paisan
Confira na Full House Design e Decoração
Av. Goiás, 164 – São Caetano do Sul/SP
Tel.: (11) 4226-7100
www.fullhousedecoracao.com.br
Facebook e Instagram: full house decorações

REVITALIZAÇÃO
A madeira é um produto nobre, e um de seus
grandes benefícios é poder ser renovada. A
Assoalhos São Bernardo oferece inovador serviço
de revitalização de pisos de madeira. Trata-se
de uma técnica de higienização, remoção de
resíduos de cera e aplicação de camada de
revitalizador para renovar o acabamento. Assim é
possível recuperar o acabamento de seu piso de
forma rápida e prática.
Confira na: Assoalhos São Bernardo
Avenida Kennedy, 370 – Jardim do Mar
SBCampo/SP
Tel.: (11) 4125-3700
www.assoalhossaobernardo.com.br
Facebook: assoalhossaobernardo
OGIVA
Pendente em forma de Ogiva disponível em diversas cores;
material em metal pintado; 40 cm de diâmetro e instalado a
80 cm do topo da mesa. Luz centrada para uma iluminação
aconchegante. Tenha um ambiente agradável com a
iluminação correta de acordo com a decoração e o seu estilo
de vida. A Construlux oferece o projeto de iluminação e o
orçamento sem compromisso.
Confira na: Construlux
Rua Joaquim Nabuco, 50, Centro - São Caetano do Sul/SP
Tel.: (11) 4221-9039
www.construluxiluminacao.com.br
Facebook: construluxIluminacao
Instagram: @construlux_iluminacao
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Amigos da
Educação

Vanderlete Mª Lozano, dirigente regional de ensino de SBC, Renato Nalini,
secretário estadual de Educação de SP e Milton Bigucci, presidente da MBigucci

A

MBigucci foi uma das empresas homenageadas pelo
secretário estadual da Educação, José Renato Nalini,
durante evento “Amigos da Educação”, realizado na Sede
da Secretaria, em São Paulo, dia 31/1/18. O evento reuniu
cerca de 600 pessoas, entre autoridades e empresas
parceiras.
O reconhecimento se deve ao Programa Big Vizinhança/
Adoção Afetiva, uma parceria da construtora com a
Secretaria, pela qual a MBigucci adotou a Escola Ministro
Laudo Ferreira de Camargo, na Pauliceia/SBC, próxima ao
empreendimento Mundi, em construção no mesmo bairro.
Após aproximação e levantamento de necessidades junto
à direção escolar, a MBigucci realizou em setembro de
2017 o Big Vizinhança na Escola. A ação contemplou uma
Feira de Orientação Vocacional para os alunos, além da
oficina ambiental “Aprenda a fazer uma Horta Suspensa
com Garrafas PET”. Mais de 200 pessoas participaram
entre estudantes, professores e a comunidade do entorno
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da escola e da
obra. O projeto
contemplou
ainda
uma
revitalização na
horta da escola,
com reforma
do
espaço
físico e plantio
de temperos e
hortaliças.
“Esse é um encontro de gratidão e de carinho para dizer que
a Pátria agradece a cada um de vocês (empresas parceiras
da Educação). Não podia deixar de mencionar algumas
pessoas, entre elas, o Milton Bigucci, grande empresário da
Região do ABC, que adotou uma escola em São Bernardo
e junto com a Roberta Bigucci está fazendo um trabalho
fabuloso lá”, destacou o secretário Nalini durante sua fala
no evento.

Com objetivo de conhecer
melhor a comunidade do
entorno de suas obras, a
construtora MBigucci criou
em 2015 o Programa “Big
Vizinhança”,
pelo
qual
promove ações sociais e
ambientais, levando benefícios
à população, como oficinas de
reciclagem, posto de coleta seletiva de lixo, wi-fi gratuito,
cartão clube de descontos, revitalização de praças e hortas,
entre outros. Já foram realizadas ações nos entornos das
obras: Mundi MBigucci (Pauliceia/SBCampo) e Sonata
MBigucci (Parque das Nações/Santo André).
MBIGUCCI NEWS
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Ariane Butrico, Vanderlete Lozano, Roberta Bigucci, Renato Nalini, Rita Paiva e Cleuza Araújo na visita à E.E. Min. Laudo Ferreira de Camargo

Visita à Escola

P

ara reforçar a importância do Programa de
Adoção Afetiva para as escolas e o apoio de
empresas parceiras, como a MBigucci, o secretário
José Renato Nalini fez questão de visitar a Escola
Estadual Ministro Laudo Ferreira de Camargo, em São
Bernardo do Campo, onde conheceu de perto as ações
implementadas pelo projeto Big Vizinhança/Adoção
Afetiva.

Nalini visitou a horta reformada e demais instalações da
escola e ouviu depoimento da aluna Carolina Freitas,
18 anos, que participou da Feira das Profissões em
2017, promovida pela MBigucci: “Conheço muitos
alunos que ainda não sabem o que fazer. Espero que
a Feira ocorra ano a ano para que todos possam ter o
gostinho sobre as profissões no futuro. Eu me formei o
ano passado e tinha dúvida entre História e Jornalismo
e me decidi com a Feira das Profissões, por isso acho
de grande importância que ocorra”, conta Carolina.
A diretora Roberta Bigucci agradeceu a parceria do secretário
Nalini e da escola, e garantiu que a iniciativa se repetirá
em 2018. “Nós ficamos felizes com o envolvimento dos
nossos colaboradores, dos alunos e de todos. Com certeza
faremos novamente. Estamos pensando também em

uma visita à obra para os
alunos que se interessam
por engenharia”, adiantou
a diretora.
Rita Paiva, diretora da
Escola, também destacou
a importância da reforma
da horta: “Já fizemos
a primeira colheita das
hortaliças que utilizamos
na merenda escolar e
também aproveitamos
a técnica da oficina de
reciclagem das PETs para
fazer um minijardim no
pátio da escola”, disse.
A prestigiada visita no
dia 21 de fevereiro de Carolina Freitas no Big Vizinhança 2017
2018 contou com a presença “em peso” dos alunos, dos
professores, do corpo diretivo da escola, além da secretária
municipal de Educação, Suzana Dechechi e das dirigentes
regionais de ensino de São Bernardo, Vanderlete Lozano, e
de Santo André, Ariane Butrico.
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

Rua Batista Caetano, 59 – Aclimação – SP

Apartamentos Stúdios
38 unidades
35m² a 78m²
Cobertura duplex e Penthouse
1 ou 2 vagas
Automação + fechadura biométrica
Lazer + Bike Sharing
Wi-Fi, sonorização, climatização
Vendas:
(11) 5081-2933 / (11) 4367-8600
(11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/newpark

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
(11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/domani

Obra iniciada

Início da obra: agosto de 2017
Previsão de conclusão: abril de 2020
My Home (personalização):
em andamento 1ª fase
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): a definir
Unidades: 196
1 e 2 dorms.
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R. Alemanha X R. Tordesilhas – Pq. Das Nações – Sto. André - SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

Vendas:
(11) 2759-4691 / (11) 4367-8600
(11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/sonata

98%
31%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Obra iniciada

Início da obra: junho de 2017
Previsão de conclusão: maio de 2020
My Home (personalização):
encerrada 1ª fase
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): a definir
Unidades: 112
Apartamento Studio

Obras em andamento - Ed. Marcela

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

Obras em andamento - Ed. Thiago

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

Obras aceleradas/Apartamento Studio

Início da obra: julho 2015
Previsão de conclusão: maio de 2018
My Home (personalização):
encerrado
Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): realizada
Unidades: 132
1 e 2 dorms.

Av. Nazaré, 1.765 – Ipiranga - SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

97%
50%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Vendas:
(11) 2063-2783 / (11) 4367-8600
(11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/newlife

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%
100%
100%
97%
97%
82%

Vendas:
(11) 4178-5070 / (11) 4367-8600
(11) 98823-4590
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%
100%
100%
97%
97%
82%

Vendas:
(11) 4178-5070 / (11) 4367-8600
(11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/mundi

Rua Angela Tomé, 185 - Rudge Ramos - SBC - SP

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

100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
99%
95%

Vendas:
(11) 4362-4441/ (11) 4367-8600
(11) 98823-4590
www.mbigucci.com.br/unique
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Entregue

Av. Kennedy x Av. Senador Vergueiro - São Bernardo do Campo - SP

Início da obra: maio de 2014
Previsão de conclusão: concluída
My Home (personalização):
encerrada
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)
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– Construindo o melhor conteúdo

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
(11) 98823-4590
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

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

Dormitórios
2e3
Vagas de garagem:
1 ou 2
Área privativa:
68,55m² e 120,69m²

Localização: Rua Manoel Salgado, 381
Saúde – SP

Localização: Rua Clemente Pereira, 64
Ipiranga – São Paulo - SP

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

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

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, 84m 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:
2 ou 3
Vagas de garagem:
1 ou 2
Área privativa:
43m² a 58m²

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

Localização: Rua Francisco Hurtado, 30
Saúde – São Paulo - SP

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

Telefone de vendas: 3562-5921 / 4367-8600
www.mbigucci.com.br/piemonte

