
O que é 

importante  

para O seu 

negócio?

Público?



entãO essas 

infOrmações serãO 

um marco na história 

dOs seus negócios.



apresentamOs p/ lOcaçãO

restaurantes



restaurante principal - 237,97m2 e pé-direito de 4.7m



entrada Boulevard av. sen. Vergueiro



lojas Boulevard c/ pé-direito de 6m

6m



fachada do Boulevard com parte do complexo de edifícios ao fundo



Vista frontal restaurante fast food - pé direito de 5,9m



Vista lateral restaurante fast food - pé direito de 5,9m



126

5 11

15

16

4 10

3 9

2 8

1

14

13

7

A
v.

 S
e

n
a
d

o
r 

V
e

rg
u

e
ir

o

Av. Kennedy

implantação do térreo



tipo Área privativa m2

restaurante 1 (nº 13) 380.52

restaurante 2 (nº 14) 237.07

quiosque (nºs 15 e 16) 11.513

loja 1 41.094

loja 2 e 3 40.135

loja 4 44.432

loja 5 41.982

loja 6 151.739

loja 7 41.556

loja 8 e 9 40.587

loja 10 44.933

loja 11 42.458

loja 12 132.392

quadro de Áreas - lojas comerciais



croqui técnico com dimensões das lojas



croqui detalhe restaurante fast food



croqui detalhe restaurante principal



Lofts

Escritórios e 
Consultórios

Aptos

Street Mall

10
0%

 c
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ão

um cOmplexO de tOrres multiusO



na esquina mais

valorizada dO aBc

500
unidades vendidas no
mês de lançamento

sucesso de vendas



Vista parcial dO empreendimentO

{ }BOuleVard



saBe O que issO  

quer dizer?

4.000 pOtenciais clientes 

circulando diariamente

nO empreendimento

lOcalizadO na

esquina mais valorizada do abc.



Shopping 
MetrópoleFutura Estação 

de Metrô

Paço 
Municipal

Cidade da 
Criança

Parque Cidade  
de São Bernardo

Golden Square 
Shopping

Poliesportivo
Universidade 

FederalFórum
Carrefour

Sam’s Club





Oportunidade única em uma das melhores e mais 
valorizadas regiões de são Bernardo do campo

localização privilegiada: na esquina da av. Kennedy x av. senador Vergueiro.

na mais famosa rota des bares, restaurantes e vida noturna do aBc, que concentra grande 
fluxo de pessoas diariamente.

em frente ao fórum de sBc, ao Ginásio poliesportivo, hipermercados carrefour 
e sam´s club, mcdonald´s.

localizado no térreo de mega complexo multiuso de edifícios comerciais e residenciais 
em mais de 1500 unidades

a 500m do Golden square shopping, a 500m da universidade metodista, 
a 900m da pmsBc e a 900m do shopping metrópole.

O terreno contempla o principal acesso e marco de ligação sBc /santo andré, 
onde a rotatividade de veículos é intensa.

ponto mais nobre e valorizado da cidade para residências ou comércios.

futura estação do metrô linha Bronze

em frente a universidade federal do aBc



InformAçõeS: 
 

Sandra 

     11 5595-9600

     corretor05@mbigucci.com.br

CentrAl de negóCIoS

     11 4367-8600

     consultor@mbigucci.com.br


