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04
Editorial

A construção civil em 2011 e 2012
O ano de 2011 foi positivo para a construção civil. Lançamentos e vendas foram bem. No último trimestre, as empresas e o mercado puseram
o pé no freio, por causa das influências pessimistas da crise europeia.
Graças a bases sólidas institucionais e boas normas reguladoras o mercado tem sido otimista. O instituto da Alienação Fiduciária, no lugar
das burocráticas hipotecas, reduziu a inadimplência em 2011para apenas 1,4%. Na época das hipotecas era em torno de 10%. O crédito
imobiliário representa 5,4% dos créditos dos bancos, já ultrapassando
o financiamento de veículos, porém ainda é pequeno (4,6% do PIB) se
comparado a outros países como o México, por exemplo, (12,5% do
PIB). Há recursos para financiamento como nunca houve. Em 2011 os
financiamentos chegaram a R$ 80 bilhões e o FGTS a R$ 30 bi, sem
considerar os dois últimos meses. No ABC só a Caixa financiou mais
de R$ 1 bilhão, até setembro de 2011. São números excelentes com
recordes absolutos.
A restrição de verticalização em algumas cidades só terá efeito daqui
dois anos. Esses limites de altura não podem baixar o crescimento das
cidades. O adensamento nos grandes centros metropolitanos no mundo é tendência, evitando o deslocamento das pessoas da periferia para
o centro e vice-versa. Função casa trabalho. A habitação popular deve
ser incentivada com subsídios.
A construção civil gera emprego, renda e habitação. Cumpre o seu papel. O que falta é aplicar verbas públicas em transporte coletivo. Não
podemos combater as fábricas de autos porque prejudicam o trânsito.
Nem a construção civil por produzir habitação. Pelo contrário, devemos incentivá-las e planejar melhor.
Para 2012 os preços dos imóveis novos deverão ficar estáveis. O preço
de terreno não baixa, a mão de obra também não (nunca o empregado
da construção civil ganhou e produziu tanto). No material pode haver
alguma queda. A burocracia continua encarecendo o imóvel e os tributos
afetam, e muito, o custo da obra. Precisam ser revistos.
O mercado residencial segue cada vez mais para a média e baixa renda.
O mercado de escritórios tem muito potencial de crescimento nas regiões
metropolitanas. Há mais de 20% de casos de pré-locação, isto é, antes do
habite-se, mostrando a procura.
Lastreado em bases sólidas o mercado imobiliário, após um período
de acomodação, voltará a crescer. Ajuste necessário e salutar para o
bom desenvolvimento.
Um excelente 2012 a todos.

*MILTON BIGUCCI, presidente da construtora MBigucci, presidente da Associação dos Construtores, Imobiliárias
e Administradoras do Grande ABC, diretor do Secovi-SP para a Região do ABC, membro do Conselho Consultivo
Nato do Secovi-SP, autor dos livros “Caminhos para o Desenvolvimento”, “Somos Todos Responsáveis – Crônicas
de um Brasil Carente” e “Construindo uma Sociedade mais Justa”, e membro da Academia de Letras da Grande
São Paulo, cadeira nº 5, cujo patrono é Lima Barreto.
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Nota da Edição
Chegamos aos 10 anos de publicação. Somos ainda “criança” pela
idade, mas um jovem adulto pelas
ideias, ousadia, vontade de crescer,
inovar e melhorar cada vez mais.
Em nossa matéria de capa você verá
a evolução da MBigucci News, que
nasceu de forma simples - uma folha de sulfite impressa - mas, em um
ano, já havia se transformado em revista. Evoluímos de novo nesta edição comemorativa, com um visual
mais limpo e de fácil leitura.
O que mais marcou nessa década
foram os registros de nossos clientes, por fotos e depoimentos, com
a felicidade estampada por realizarem o sonho do novo imóvel. E que
bom que pudemos compartilhar
desses momentos.
Afinal, em 28 anos de existência da
MBigucci, contabilizamos 6.600
unidades em 325 torres e 685 mil
m² de área construída.
Mais que números, grandes conquistas!
Boa leitura!

MBigucci
na Mídia
TV Globo – Jornal Hoje
04/02/2011
“Engenheiro dá
dicas para quem
pretende comprar
um imóvel usado”
Entrevista Milton
Bigucci Junior e
colaboradores da
MBigucci

Estadão – Imóveis

Estadão –
Imóveis

29/01/2012

Entrevista com o diretor Marcos Bigucci

05/02/2012

Entrevista com
o diretor
técnico Milton
Bigucci Junior

Revista
Empresário
01/12/2011

Os dez mais
do ABC

Revista Guia da Construção
01/01/2012

Condomínio MBigucci Business Park Diadema

Revista Equipe
de Obra
01/03/2012

Entrevista com
a gerente de
Planejamento e
Suprimentos, Amanda
Montouto
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Fotos: Calão/Secovi

Como presidente da ACIGABC,
Milton Bigucci foi homenageado
durante as comemorações do
41° aniversário do 6° Batalhão
da Polícia Militar Metropolitana.
O evento ocorreu dia 17/1/2012
no Ginásio Poliesportivo de
SBC e também premiou o presidente da Câmara
de SBC, Hiroyuki Minami, e o presidente da
Câmara de São Caetano do Sul, Sidney Bezerra.
A homenagem foi em reconhecimento à parceria
das entidades com a PM.
Foto: Divulgação/PM
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Acontece

Homenagem da PM

Governador
Geraldo Alckmin,
o presidente
da Câmara dos
Deputados, Marco
Maia e o prefeito
de São Paulo,
Gilberto Kassab
prestigiaram a
posse da diretoria
eleita do Secovi-SP

Milton Bigucci e
Roberta Bigucci tomam
posse no Secovi-SP
O empresário Milton Bigucci, presidente da construtora
MBigucci e da Associação dos Construtores do Grande
ABC, e a filha, Roberta Bigucci, que dirige a área administrativa da construtora, foram reeleitos para novo mandato da Diretoria do Secovi-SP (Sindicato da Habitação)
no biênio 2012/2014.
Milton Bigucci permanece como diretor-representante
do ABC no Secovi-SP, além de ser membro do Conselho
Consultivo Nato da entidade, e Roberta Bigucci foi
designada pela nova presidência como Coordenadora
de Projetos Sociais Especiais e também como membro
do Conselho Fiscal. O empresário Cláudio Bernardes
foi eleito o novo presidente da entidade, no lugar de
João Crestana. A posse ocorreu dia 13 de fevereiro em
um grande evento no Clube Atlético Monte Líbano,
na cidade de São Paulo, e reuniu toda a liderança do
setor da Construção, além de autoridades públicas
como o governador Geraldo Alckmin, o presidente da
Câmara dos Deputados, Marco Maia e o prefeito de
São Paulo, Gilberto Kassab.
6
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Cel. Arruda, Cel. Belantonio, comandante do 6° BPM,
Milton Bigucci e Cel. Roberval, durante a premiação.

Reconhecimento aos
Corretores
Os bons resultados das vendas da MBigucci em
2011, que cresceram 17,5% em comparação com
2010, foram comemorados com reconhecimento
e premiação aos corretores. Destaque para José
Leon Janiuk, o campeão entre os corretores. Em
segundo e terceiro lugares ficaram: José Carlos
Fernandes Junior e Thiago Doria Mendes. A festa
de premiação ocorreu no Restaurante São Judas,
em São Bernardo do Campo. Parabéns à equipe
de vendas pela seriedade, transparência e ótimo
resultado alcançado!

campeao de

vendas

Corretor Leon foi o grande
campeão de vendas em 2011

Prêmio Sustentax
A MBigucci acaba de ganhar
o Prêmio ITC SustentaX
de Sustentabilidade na
categoria residencial - nível
prata. O reconhecimento é
feito às construtoras mais
sustentáveis do país. Os
critérios avaliados foram:
preservação ambiental em
obra, gestão sustentável da
construtora e respeito à cidadania nos canteiros.
A equipe do ITC SustentaX auditou a obra do
empreendimento Maximus, que está em construção
pela MBigucci no Centro de São Bernardo do
Campo. A entrega do prêmio será dia 14 de março,
no salão nobre do Secovi-SP, mais detalhes na
nossa próxima edição.

Futebol de Craques 1
No início de 2012 foi realizado em Guarujá-SP, o
tradicional jogo de futebol promovido pela Família
Bigucci com jogadores profissionais. Roberto
Carlos (ex-Seleção Brasileira e Corinthians, hoje no
Anzhi Makhachkala/ Rússia), Oscar (pai do Roberto
Carlos) e Elano (Seleção Brasileira e Santos),
foram alguns dos craques presentes. Os diretores
da construtora, Milton Bigucci, Marcelo Bigucci e
Milton Bigucci Junior também fizeram bonito na
disputa amistosa.

Futebol de Craques
Supercampeões

Futebol de Craques
Veteranos

Foto: Divulgação/Cay

Os diretores da MBigucci e irmãos gêmeos, Robson
e Rubens Toneto, mostraram que têm o futebol nas
veias, além do mercado imobiliário, é claro. Pelo
time Aços Granjo, representante da Copa Pacífico,
eles sagraram-se Campeões da Supercopa – Tríplice
Coroa, que reuniu times das Copas Caribe, Aruba
e Pacífico. Depois de empatar em 1x1 com o
Cooper (Cooperativa de Cotia), classificando-se nos
pênaltis, a vitória veio fácil o contra o São Paulo,
por 5 X 1. A final ocorreu no Estádio do Baetão, em
São Bernardo do Campo.

Dessa vez, Dudu (exPalmeiras) foi a estrela
junto com Milton
Bigucci
e
outros
veteranos em jogo
realizado no campo
do Clube Atlético
Ypiranga (CAY), no
mês de fevereiro.
Com perfeitas trocas
de passe, Bigucci não
deixou para trás e
marcou 2 lindos gols.
MBIGUCCI NEWS
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Arquitetura

“Lar Doce Lar”

Designer Marcelo Rosenbaum: “penso no
meu trabalho como uma ferramenta que me
permita ser útil”

N

ascido em Santo André, na Região do ABC
paulista, o arquiteto e designer Marcelo
Rosenbaum teve seu trabalho nacionalmente
conhecido ao integrar, em 2006, o quadro Lar Doce Lar
do programa Caldeirão do Huck, na TV Globo. Com o
suporte de sua equipe, hoje, Rosenbaum é também o
apresentador do Lar Doce Lar, que segue transformando
inúmeros lares por todo Brasil. Apesar de não ter
concluído, Rosenbaum cursou Arquitetura até o último
ano da Faculdade Belas Artes, onde foi colega de classe
de Roberta Bigucci, diretora administrativa da MBigucci.
Seu propósito e pensamento para arquitetura
vão muito além do design convencional, estão
permeados no que batizou de “Design Útil”, em um
8
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conceito de morar ampliado, além do espaço físico
e da estética, que leva em conta a identidade do
morador e sua relação com o espaço e o entorno. É
assim que Marcelo comanda, há 20 anos, os projetos
do escritório Rosenbaum (www.rosenbaum.com.br),
instalado na cidade de São Paulo.
Neste conceito de Design Útil, Rosenbaum também
desenvolveu vários projetos sociais, com destaque
para o AGT - A Gente Transforma, que acaba de
colocar em prática sua segunda edição (leia ao
lado). Seus projetos e inovações levou a publicação
francesa AD (Architectural Digest), referência
mundial em design, a escolher Marcelo Rosenbaum
como um dos Top 80 do mundo.

Foto: Divulgação
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Muito além do

“Penso no meu tra balho como u ma ferra menta que me permita ser útil.
E o que batizei de Design Util”

Biblioteca para Todos, construída na
primeira edição do AGT, no Capão Redondo

servirão para atividades ligadas ao artesanato e também
como espaço de lazer”, explica Rosenbaum.
De acordo com Rosenbaum, a produção artesanal
desenvolvida nas oficinas com a comunidade durante
os 15 dias do AGT em Várzea Queimada serão também
expostas na maior feira de design do mundo, na Praça
Del Olmo, em Milão, Itália. “A ideia é que esses produtos
possam ser consumidos por decoradores e também
entrar na casa dos brasileiros, trazendo assim, melhores
condições de vida para esses artesãos”, explica.
Conheça mais sobre os projetos de Marcelo
Rosenbaum em: www.rosenbaum.com.br

Foto: Tatiana Cardeal

Foto: Tatiana Cardeal

AGT – A Gente Transforma - é um projeto que
busca reverter os problemas sociais, que afetam
famílias em condições precárias, em oportunidades
de desenvolvimento integral com o apoio de
empresas, universidades e comunidade. Transformar
promovendo a cidadania.
Idealizado por Rosenbaum, a primeira edição do AGT
ocorreu em maio de 2010 na comunidade do Parque
Santo Antônio, Bairro de Capão Redondo, Zona Sul
de São Paulo. O projeto levou cor, arte, inclusão,
capacitação e empoderamento à comunidade que
também ganhou a “Biblioteca para Todos”.
Agora, em 2012, no mês de fevereiro, foi colocada em
prática a segunda edição do AGT – A Gente Transforma.
Desta vez, uma equipe com 47 pessoas de vários
locais do Brasil, entre arquitetos, designers, artistas
plásticos e estudantes universitários desembarcaram
na comunidade de Várzea Queimada, uma das
regiões mais pobres do Sertão do Piauí.
“Nossa missão em Várzea Queimada foi a de gerar novas
oportunidades econômicas e melhorar a qualidade de
vida da comunidade, atuando em dois eixos principais:
a produção de artesanato de qualidade para o mercado
de decoração brasileiro e a construção de um espaço
comunitário, usando soluções de permacultura, que

Foto: Rogério Lorenzoni

Ele é gente que transforma

Rosenbaum e sua equipe
junto à comunidade de
Várzea Queimada, no
Piauí, onde foi construído o
Espaço Comunitário
MBIGUCCI NEWS
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Notícias

Foto: Arquivo pessoal

“Estamos superempolgados com a rapidez da obra do Sky Life. Passamos
em frente à construção a cada dois, três dias e vemos muitas mudanças
de uma semana para outra.” Thaís Neubecker Santos, 23 anos, e o noivo
Américo A. Tiago Junior, 27 anos, proprietários.

A

Obras
em ritmo
acelerado em São Bernardo

s obras do Ed. Sky Life – terceira torre do
condomínio Star Life Residence Clube –
localizado na Av. João Firmino, 1520 – Bairro
Assunção, São Bernardo do Campo-SP, seguem em
ritmo acelerado.
De acordo com a equipe de engenharia responsável
pela obra, neste mês de março, estão sendo finalizadas a
estrutura e a alvenaria do prédio, terminando também a
aplicação de revestimento de gesso interno e a instalação
das esquadrias de alumínios (janelas) nos apartamentos.
Também já teve início a montagem dos elevadores.
A próxima etapa agora será iniciar, na parte externa, o
revestimento da fachada do prédio e, dentro das unidades,
começar a aplicação de revestimento cerâmico (piso e
parede), forro de gesso, instalações elétricas e hidráulicas
e a instalação das portas e batentes.
10
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Tecnologia – Todos os apartamentos do Ed. Sky Life,
condomínio Star Life, terão shaft visitável nas instalações
hidráulicas da área de serviço, cozinha e banheiros. O
sistema permite visualizar e acessar as tubulações, em caso
de manutenção, sem a necessidade de quebrar paredes
e revestimentos. O Sky Life também terá a facilidade da
medição individual para água e gás, sendo entregue toda a
preparação para instalar relógios individualizados.
Esta torre abrigará saunas (seca e a vapor), sala de
repouso com hidromassagem, vagas para visitantes,
além de contar com toda a estrutura de lazer já em
funcionamento no Condomínio Star Life.
Conheça mais sobre o Sky Life em:
www.mbigucci.com.br/skylife
O prédio possui poucas unidades disponíveis.

Prontos para morar
Além do Edifício Sky Life, em fase
adiantada de construção, o condomínio Star
Life – primeiro condomínio clube do Bairro
Assunção, em São Bernardo do CampoSP, também possui apartamentos prontos
para morar.
As últimas unidades estão localizadas
nos edifícios Sun Life e Moon Life. São
apartamentos de 2 dormitórios (57,36m²/
52,44m²) ou 3 dormitórios - 1 suíte (65,15m²),
com toda segurança e lazer para qualidade
de vida que você e sua família procuram.

Piscina adulto com
raia de 25m e cascata
Piscina infantil
Prainha com deck
Half de skate
Pista de cooper
Quadra esportiva
Salão de jogos
Playground
Espelho d’água,
com fonte
Espaço gourmet

Sala para home theater
Sala de ginástica
equipada
Área para lan house
Churrasqueiras
Forno de pizza
Praça dos namorados
Salão de festas adulto
e infantil com copa
Bicicletário
Carwash (vaga para
lavagem de automóvel)

Visite plantão de vendas:
Av. João Firmino, 1.520 – Bairro Assunção – SBC
Tel.: (11) 4356-2929 / 4367-8600 – www.mbigucci.com.br/starlife

MBIGUCCI NEWS
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ara comemorar os 10 anos
da Revista MBigucci News,
convidamos a matriarca da
Família Bigucci, Sueli Pioli Bigucci,
para uma receita especial, que agrada
a toda família: um risoto com paio,
couve e ervilhas verdes.
O prato, uma especialidade de
Sueli, também foi degustado por
convidados durante o 6° Todeschini
Gourmet, exibido no Programa de
TV Click Noite, em janeiro de 2012,
pela Net Cidade.

Risoto à Moda Bigucci
com Paio, Couve e Ervilhas Verdes

“O risoto fica com textura úmida e
aveludada e com sa bor irresistível!”

Ingredientes:
• 400g de arroz arbóreo
• 200g de cebola picada
• 4 colheres de alho picado
• 300g de manteiga sem sal
• 200ml de vinho branco seco
• 1litro de caldo de frango ou carne (deve ser mantido quente
ao lado da panela de preparo do risoto)
• 1 pacote de couve picada
• 1 maço de couve inteira
• 300g de paio cortado em fatias finas (meia lua)
• 200g de ervilhas verdes frescas
• 2 colheres de sopa de azeite
• 150g de parmesão ralado na hora
Tempero a gosto: salsinha picada, tomilho fresco, alecrim
fresco, pimenta do reino moída na hora e sal
Preparo:
Em uma frigideira grande e antiaderente, frite o paio em um
pouco do azeite e reserve.
Refogue o alho e a cebola (nesta ordem) em 150g de manteiga,
acrescente o arroz arbóreo e refogue por alguns minutos,
mexendo sempre. Adicione o vinho e deixe o álcool evaporar.
Coloque o paio frito e continue mexendo. Vá acrescentando
aos poucos o caldo de frango (uma concha por vez)  até que
o arroz fique «al dente», quase cozido, cerca de 20 minutos.
Acrescente então a couve picada e as ervilhas frescas,
mexendo sempre. Coloque o restante da manteiga (150g) e o
parmesão, que deve ser ralado na hora.
Tempere a gosto com sal, tomilho, alecrim, salsinha e pimenta
do reino.
Montagem do prato:
Retirar os talos das folhas de couve, passá-las na água fervendo para
amolecer um pouco. Colocá-las no fundo do prato para decorar e
adicionar o risoto pronto. Finalizar com um fio de azeite e salsinha.
A receita serve 6 pessoas.
12
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Foto: Divulgação/Click Noite
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Gastronomia

Risoto à Moda Bigucci
P

Sueli Pioli Bigucci – esposa de Milton Bigucci - é
escritora, webmaster e webdesigner, criadora do
site de autoajuda http://www.reflexaodevida.
com.br , que já recebeu mais de 17 milhões de
visitas, e autora do livro “Amar, a Verdadeira
Razão de Viver”. Junto à família gosta de
preparar pessoalmente pratos diversificados
como risotos, massas e sobremesas sempre com
um toque especial.

MBIGUCCI NEWS
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Lançamento

Alto padrão

D

epois do sucesso dos lançamentos
do Royale Noble Residence
Prestige e Trésor, a incorporadora
MBigucci apresenta o Royale Merit, um
condomínio de alto padrão com perfil de
resort, inspirado no requinte e sofisticação
de Paris.
Localizado no valorizado Bairro Jardim
Bela Vista, em Santo André, o Royale Merit
será construído em uma área de 7.721 m²,
na Av. Caminho do Pilar, 537, bem ao lado
do Shopping ABC.
São projetos exclusivos com apartamentos
de 3 ou 4 dormitórios e área privativa de
126m² ou 162m². O Royale Noble Residence
Merit abrigará duas torres, totalizando 160
unidades, e um completo clube de lazer.
O Merit completa o luxuoso condomínio
Royale Noble Residence, composto também
pelos empreendimentos Prestige e Trésor,
com torres já em construção, em uma área
total de 27 mil m². Para a incorporação deste
empreendimento, a MBigucci uniu-se à
EZTec, Lindencorp e PDGRealty, tradicionais
empresas do setor.

• 3 ou 4 dormitórios
• 126m² e 162m²
• 1, 2 ou 3 vagas
na garagem
• 2 torres
• 160 apartamentos
14
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Perspectiva artística da fachada

em Santo André

Perspectiva artística do fitness
Perspectiva artística da piscina

Lazer completo:

Perspectiva artística da brinquedoteca

4 Piscina Adulto c/ Raia
de 25 m
4 Deck Molhado
4 Biribol
4 Piscina Infantil
4 Spa / Descanso
4 Sauna
4 Ginástica da
Melhor Idade
4 Ginástica Externa
4 Sala de Ginástica
4 Fitness
4 Quadra Poliesportiva
4 Salão de Festas
Adulto / Gourmet
4 Espaço Gourmet c/
Churrasqueira e
Forno de Pizza

4 Churrasqueira c/
Forno de Pizza
4 Lounge Externo
4 Brinquedoteca
4 Salão de Festas
Infantil
4 Playground
4 Jogos Juvenil /
Lan House
4 Solário
4 Praça de Repouso
4 Praça Teen c/ Fogueira
4 Praça de Estar
c/ Pergolado
4 Praça Social
4 Praça das Babás
4 Praça de Convivência
4 Espelho d’Água

Localização:
Av. Caminho do Pilar, 537 / Av.
Pereira Barreto,100 – Jd. Bela
Vista, Sto André-SP.

Próximo:
4 Shopping ABC
4 Supermercado Carrefour
4 Senac
4 Escola / Colégio / Faculdade
4 Hospital Brasil/ Rede D’or
4 Parque Central
4 Rede de Trolebus
4 Av. Portugal
4 Comércios e serviços

Visite decorados

Informações: (11) 4367-8600 – www.mbigucci.com.br/merit
MBIGUCCI NEWS
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Big Riso
Ricardo Budim, o palhaço Kin Dim (à frente), se inspirou no Big Riso para criar o
grupo de voluntários “Os Doutores da Gargalhada” (foto), em Araçatuba

Big Riso

T

udo começou na Carreata do Agasalho “Pé
Quente 2009”, realizada pelo Projeto Ampliar
em parceria com o Secovi-SP (Sindicado da
Habitação). Na época, Ricardo Budim trabalhava na
AES Eletropaulo e participou da campanha como
voluntário da AES, retirando as peças de agasalho que,
ao serem jogadas dos prédios pelos doadores, caíam nos
fios elétricos. Na ocasião, ele conheceu a palhacinha
Gilda (Iranilde de Góes), colaboradora da MBigucci e
voluntária do Big Riso, a qual Ricardo intitula como sua
“mãe de palhaço” que o motivou a participar do grupo.
“Ela me pintou no trajeto do Secovi para o local da
Carreata. Aquelas tintas ultrapassaram a pele e pintaram
meu coração”.
Já como voluntário do Big Riso, Ricardo Budim
visitou pacientes do Hospital do Servidor Público
Estadual (Vila Mariana – SP), participou do McDia
Feliz, de mais uma Carreata do Agasalho, além de
confraternizações do grupo.
Em março de 2011, mudou-se para Araçatuba por
motivos de saúde e no mesmo mês conversou com amigos,
intérpretes de libras e da faculdade de nutrição que iniciou

“Muitas pessoas fora m tocadas pela magia
do a mor através do Big Riso”. Palhaco Kim Dim
16
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Criado em 2004, o Big
Riso é um programa
de responsabilidade
social da MBigucci,
onde colaboradores
da construtora
e voluntários se
transformam em
palhaços e visitam
crianças com câncer
em hospitais públicos
do ABC e São Paulo.

dá frutos
em Araçatuba
na cidade, a fim de montar um grupo semelhante ao
Big Riso. Assim, em 13 de março de 2011, nascia “Os
Doutores da Gargalhada”, que fizeram a primeira visita no
Hospital Neurológico Ritinha Prates, de Araçatuba.
Hoje “Os Doutores” têm 22 voluntários e
visitam crianças, jovens, adultos e idosos com
paralisia cerebral. “Cada paciente tem um modo de
se comunicar, seja sorrindo, piscando, dançando,
gritando e até mesmo mandando beijos com os pés,
como é o caso de uma paciente, que ao nos ver, chega
a gargalhar, nos abraça com as pernas e manda beijos
com o pé”, completa Ricardo.
A coordenadora do Big Riso, Roberta Bigucci, realizase com o exemplo de
Budim: “O objetivo do
Big Riso é espalhar o ‘vírus
do amor’. Fico feliz que
pessoas como o Ricardo
levem esse objetivo tão
à diante. Parabéns aos
Doutores da Gargalhada”,
Kim Dim com Gilda
saúda Roberta.
(Iranilde de Góes,
Saiba mais em: http:// colaboradora da MBigucci)
doutoresgargalhada. que o motivou a participar
do Big Riso
blogspot.com

Confira os preços especiais para clientes MBigucci

Venha planejar os ambientes do seu lar.
Aproveite para reformular e modernizar sua casa com o Construcard*.
Procure uma agência da Caixa mais próxima de você e fique de casa nova
com os projetos de alta qualidade Arte Cozinhas Italínea.

Loja Carrão
Rua Melo Freire, alt. do número 2000 da Radial Leste
Ao lado do Metrô Carrão | Tel.: (11) 2306-9841
Loja Tatuapé
Rua Itapura, 900 | Tel.: (11) 2092-9939
Loja Vila Prudente
Av. Prof. Luíz Ignácio de Anhaia Mello, 1472 | Tel.: (11) 2345-7722

MBIGUCCI NEWS
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*Com o Construcard você tem carência de 6 meses e parcelas de até 54 meses. Sujeito aprovação de crédito.
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Espaço do cliente

QR Code – Já usou?
QR Code quer dizer: Quick Response Code (Código de Resposta Rápida)

É bem provável que você já tenha visto em alguma página de
revista, publicidades ou nas capas de jornais esta etiqueta com
quadradinhos, mas você sabe o que é e para que serve o QR Code?

O

QR Code é uma tecnologia que vem
ganhando espaço no Brasil. Na verdade,
é a evolução de um código de barras,
daqueles que estamos acostumados a ver nos
supermercados. A diferença é que o QR Code é
um código de barras 2D (bidimensional), que pode
armazenar muito mais informações e ser lido pela
maioria dos celulares (smartphone, iphone, ipad e
ipod touch) ou tablets equipados com câmera e um
leitor de QR Code.
Ao fotografar o QR Code, instantaneamente
o programa acessa links, vídeos, textos, e-mails,
localização geográfica entre outras informações no
seu celular.

Curiosidade

MBigucci utiliza QR Code
Investindo cada vez mais nas tecnologias digitais,
a MBigucci é uma das primeiras construtoras do
Brasil a utilizar em suas publicidades o QR Code.
A inovação poderá ser acessada, já a partir de 2012
em todo o material de divulgação da construtora e
trará vídeos, imagens e informações detalhadas dos
imóveis à venda.
“Nosso objetivo é oferecer aos clientes todas
as tecnologias e interatividades disponíveis no
mercado a fim de dar mais agilidade e transparência
às nossas ações, começando pelas publicidades
dos imóveis”, explica o diretor de Marketing da
MBigucci, Marcelo Bigucci.

O QR Code foi desenvolvido no Japão em 1994 para catalogar peças de uma indústria
automobilística japonesa. Hoje, a tecnologia já se espalhou por diversos países.
18
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Como Usar?
1 – Instale gratuitamente um programa de leitor de QR Code em seu celular / tablet
O download está disponível nos sites:
www.i-nigma.mobi (identifica automaticamente seu aparelho e faz a instalação)
www.reader.kaywa.com/ (compatível com alguns modelos de celular)
www.itunes.apple.com.br (compatível com iphone, ipad e ipod touch)
www.baixaki.com.br/android/download/barcode-scanner.htm
(compatível com tablets android)
2 – Com o aplicativo já instalado no celular / tablet. Basta iniciá-lo e apontar a câmera do
celular / tablet para o QR Code. Em instantes, o código de barras dará acesso às
informações armazenadas.
3 – Pronto, agora é só ler as informações e escolher qual o imóvel MBigucci é o ideal para você

Faça o teste

Publicidades da MBigucci
trarão QR Code
MBIGUCCI NEWS
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Conheça seu vizinho

Arquivo pessoal

Ricardo, Alexandra,
Beatriz e a
boxer Yasmin
Euforia, satisfação e alegria, estes são os sentimentos da Família Siqueira quando o assunto é o
novo apartamento comprado no empreendimento
Classic MBigucci, que será construído no Bairro de
Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo-SP.
“Passamos pelo menos uma vez por semana
no modelo decorado para olhar. Já desenhamos o
projeto em AutoCad para ver como ficarão nossos
móveis atuais no novo apartamento, vimos a posição do sol, medimos o terraço e ficamos felizes
por saber que ele é do tamanho do quintal da casa
onde moramos atualmente”, conta o casal Ricardo e Alexandra Siqueira, ambos de 37 anos.
A localização, aliada à estrutura de lazer, segurança e projeto diferenciado foram os principais
motivos para a compra. “O atendimento do corretor

(José Luiz), mostrando a solidez da MBigucci, que
ainda não conhecíamos, também foi importante em
nossa decisão”, destaca Ricardo. “É nosso primeiro
imóvel novo. Agora estamos ansiosos para que as
obras comecem, brincamos que passaremos todos os
dias em frente para motivar os operários, escrevendo
cartazes, jogando saquinhos de pipoca e quando começarem a construir o número 33, que é o nosso, aí
soltaremos fogos, passaremos até com o trio elétrico
para animá-los mais ainda”, brinca Alexandra.
A expectativa pela nova moradia e área de
lazer, com quadra, piscinas, brinquedoteca, playground, também contagiou a filha Beatriz, de 12
anos, e até a dócil boxer Yasmin (apesar da cara de
brava), que terá uma área exclusiva para brincar,
o Espaço Pet.
Com uma rotina corrida, Ricardo e Alexandra
são administradores e Beatriz estuda o dia inteiro,
a família aproveita mesmo o fim de semana para
ficar juntos e passear com a boxer. “Gostamos de
ir à feira comer um pastel e não perdemos um
jogo do Corinthians pela TV”, contam.
No Classic MBigucci,
a família terá muitas opções de lazer, com fitness,
piscinas, churrasqueira,
salão de jogos... tudo
para relaxar e aproveitar
ainda mais os momentos
juntos. “Será uma maravilha!”, empolga-se Beatriz.
Que sejam bem-vindos os novos e animados vizinhos!

OPORTUNIDADE
PEUGEOT 307 – 1.6
PRESENCE 16V

R$ 21.900,00
Gasolina – 4P. – Manual – AR –
DH – CD Player – 2004/2004 –
Km 75.000. Inf: 5078-7876
com Marcelo

20

CAPTIVA SPORT 3.6
SFI FWD V6 24V

R$ 64.900,00
Gasolina – 4P. – Automático – AR
– DH. – Comp de bordo. –
2008/2009 – Km: 65.258 – IPVA e
Licenciamento
pagos.
Inf:
5078-7876 com Marcelo
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RENAULT MÉGANE 2.0

DYNAMIQUE COUPÉ CABRIOLET 16V

R$ 79.900,00
Gasolina – 2P. – Automático – AR
digital – DH. – Comp de bordo. – CD
Player. MP3. – Teto de vidro –
2007/2007 – Km: 20.000 – Cor:
Preto. Inf: 5078-7876 com Marcelo

BMW 120i
TOP 16V

R$ 59.900,00
Gasolina – 4P. – Automático.
Completo – 2005/2005 – KM
69.000 – Inf: 4367-8600
com Robson

MBIGUCCI NEWS
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Capital Humano

Olho clínico nas

manutenções
Uma grande empresa também se
constrói com a experiência de seus
colaboradores. É o que mostra a
história do supervisor de Assistência
Técnica, João Cláudio Amâncio.

“C

omecei na área da construção em 1986, na
minha cidade-natal, Botucatu. Lá, trabalhei
em uma fábrica de pré-moldados para lajes e,
depois, coordenando a construção de uma casa na Aldeia
da Serra. Em 1992, fiquei conhecendo a MBigucci e me
candidatei para uma vaga como auxiliar de manutenção.
Fiz o teste e em pouco tempo estava trabalhando na
construtora, onde estão há 20 anos”, relembra João Cláudio
Amâncio, que há seis anos está à frente da Supervisão do
Depto. de Assistência Técnica da MBigucci.
Empenho, comprometimento e conhecer a fundo a
profissão são as qualidades que João
“Tenho gra nde orgulho
Cláudio indica para quem quer crescer
e m fazer parte do
dentro da empresa: “É preciso vestir a
time de cola boradores
camisa, se atualizar sempre e gostar
muito do que faz”, completa.
competentes da
Como supervisor de Assistência
Equipe da Manutenção: Domingos,
MBigucci e a qui ter feito
Tatiana, João, Valdemílton, Sadat,
Técnica, João Cláudio é responsável
Ubaldo, Damião, Alexandre e Ney
bons
a
migos.”
por coordenar a vistoria técnica de
entrega das áreas comuns dos prédios (piscina, quadra, dos problemas e valoriza os colaboradores”, ressalta.
churrasqueira etc) para o síndico e comissão de moradores;
Nas horas de folga, João Cláudio, que é fanático por
se reunir com o síndico do condomínio para tirar dúvidas futebol e pelo Corinthians, gosta de assistir às notícias e
sobre modificações e manutenções nas áreas comuns; ao futebol na TV. “Joguei por quase 15 anos, era zagueiro.
supervisionar as vistorias técnicas dos apartamentos antes Por recomendações médicas parei, mas acompanho
da entrega aos clientes, bem como, as manutenções quase todos os jogos e campeonatos dos colaboradores
executadas pela equipe de Assistência Técnica. “É preciso da MBigucci”, confessa.
ter olho clínico para a função. O grande desafio é realizar
Casado há 23 anos com Denise e pai de Marcela, 23
uma manutenção mais complexa, evitando causar anos, Nicole, 18 anos, e Daiana, 28 anos, o supervisor
transtornos ao cliente. Minha responsabilidade é que o também aproveita o tempo livre para viajar em família.
cliente fique satisfeito com o serviço executado”, afirma.
Outro “talento” de João Cláudio revelado nas
João Cláudio destaca que o diferencial da MBigucci confraternizações da MBigucci é o seu gosto por fazer
é a abertura que os colaboradores têm para conversar churrasco e cantar moda sertaneja de raiz (antigas): “Faço
diretamente com os diretores e o próprio presidente sempre a primeira voz (mais aguda) e o povo nunca
da empresa, dr. Milton Bigucci. “Isso facilita a solução reclamou. Sou afinado”, brinca.

É de pessoas assim: empenhadas e comprometidas, que a MBigucci é feita!
22
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MBigucci News:

10 anos construindo o melhor conteúdo.
Foi assim, em formato de
folhetim impresso em sulfite, que nasceu em fevereiro
de 2002 a edição nº 1 da
MBigucci News. Apesar do
formato simples, as ideias
já eram ousadas. “A princípio, as informações eram
somente para os colaboradores, mas como o pessoal
gostou muito, antes mesmo
da segunda edição eu já
havia feito um cronograma
de crescimento pensando
em uma revista, com patrocínio de anunciantes, ampliação do conteúdo e distribuição para clientes....”,
relembra a diretora administrativa da MBigucci, Roberta Bigucci, responsável
pela iniciativa e produção
dos primeiros números da
MBigucci News.

Evolução do logotipo
Fevereiro de 2002

Set/out de 2003

Março de 2003

Set/out de 2004

Maio de 2003

24
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Agosto de 2007

E a ousadia se concretizou. Um ano depois, em março de 2003, sob a responsabilidade do diretor de Maketing, Marcelo Bigucci, a MBigucci News
cresceu. Ganhou formato de revista, com novo visual e mais conteúdo. Esta
edição, de número 15, trouxe também o primeiro editorial assinado pelo presidente da MBigucci, Milton Bigucci, prevendo como seria o futuro da Revista:
“Com certeza este novo projeto gráfico alcançará o que dele se espera que é informar, esclarecer, divertir e dar oportunidades de escrever aos colaboradores”... “Em
tudo que nossos funcionários e nossa empresa
entraram tivemos ótimos resultados. Assim já
foi na obtenção da nossa ISO 9000. No início
parecia impossível, mas graças à dedicação e
obstinação de todos, fomos a primeira empresa do ABCD a ser certificada. Com certeza o
nosso novo veículo de comunicação também
veio para ficar. Que Deus os ilumine”.
Milton Bigucci, presidente da MBigucci,
em março de 2003
“Fico muito
feliz em ver que
a ideia inicial
deu certo, e que
hoje, através
de pesquisas,
conseguimos fazer
com que o leitor
nos ajude a ter
uma revista melhor.
É muito bom
ver que aquele
folhetim, que na
época dava um
trabalhão para
fazer praticamente
sozinha, hoje tem
ajuda de várias
pessoas, cresceu
bastante e se tornou
tão importante para
nossa empresa,
colaboradores
e clientes”.

“Fico emocionado
em rever as primeiras
edições e relembrar
as dificuldades
que tínhamos
para encontrar
anunciantes,
escrever, fotografar,
fazer toda a
produção. No
começo não
tínhamos a ajuda
da agência de
publicidade e todo
o material, textos
fotos anúncios eram
salvos em ‘disquetes’
que eu levava para
diagramar na casa
de um amigo.
Passávamos o dia
inteiro na casa dele
até fecharmos
a edição”.

Roberta Bigucci
Diretora Administrativa
da MBigucci e
idealizadora da Revista
MBigucci News n° 1

Marcelo Bigucci
Diretor de Marketing
e idealizador do novo
formato da Revista
MBigucci News

MBIGUCCI NEWS
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A partir da edição 19 (outubro/2003), a Revista conquistou
seus primeiros anunciantes. O
conteúdo foi ampliado e a publicação passou a ser mais direcionada aos clientes, com informações sobre o andamento das
obras, entregas, depoimento de
proprietários, lançamentos, parcerias com fornecedores, além de
matérias sobre saúde, arquitetura,
esportes etc.

Novo Layout
Para comemorar os 10 anos, a MBigucci News ganhou uma capa
diferenciada e um novo visual para facilitar a leitura.

rma

Ele é gente que transfo

a - é um projeto que
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“Lar Doce Lar”

Foto: Rogério Lorenzoni
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Gostou?
Ao completar 10 anos, a
revista MBigucci News
ganhou novo visual: mais
limpo, com imagens e letras maiores, para facilitar
a leitura. Queremos sua
opinião para aprimorar
cada vez mais este canal
de comunicação.
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Rosenbaum e sua equipe
de
junto à comunidade
Várzea Queimada, no
do o
Piauí, onde foi construí
Espaço Comunitário

Deixe suas sugestões no
site: www.mbigucci.com.br/
mbigucci-news
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Por aí

R

Nova Petrópolis

econhecido como um dos
mais valorizados e melhores
bairros para se morar em
São Bernardo do Campo, o Nova
Petrópolis é também um lugar
marcado pela história e tradição.
Além de muitas praças, jardins
e áreas verdes com pista de Cooper
e equipamentos para ginástica, o
bairro abriga três bens tombados
como Patrimônio Histórico: a
Chaminé da Av. Pery Ronchetti,
s/º,
a
Igreja
Presbiteriana
Independente, na Rua Dr. Fláquer,
824, e o Casarão dos anos de
1930, que serviu como casa de
campo para o primeiro prefeito de
São Bernardo do Campo em 1945,
o empresário Wallace Cochrane
Simonsen. O casarão está
localizado na Chácara Silvestre
(Av. Wallace Simonsen, 1.800) –
uma exuberante área verde, de
130 mil m², que foi transformada
em Parque pela Prefeitura de
São Bernardo. O local, aberto
ao público, oferece playgrounds,
trilhas com pontes, espelho
d’água, arena coberta para shows,
academia para terceira idade,
entre outras atrações.
Apelidado carinhosamente de
“O Nova” pelos moradores mais
antigos, o Bairro de Nova Petrópolis
também possui completa estrutura
de comércios, pequenos shoppings,
redes
de
supermercados,
academias e conceituadas escolas
públicas e privadas.
Margeado pela Av. Prestes
Maia, famosa por seus bares,
pizzarias e restaurantes, o Nova
Petrópolis
também
oferece
muitas opções de lazer noturno e
de happy hour.
28
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Foto: Divulgação/PMSBC

Além do histórico
casarão de 1930, a
Chácara Silvestre
abriga um parque com
grande área verde

É no valorizado Bairro de Nova Petrópolis, em São
Bernardo do Campo-SP, mais precisamente na Rua
Princesa Maria Amélia, no número 500, que a construtora
MBigucci lançará em breve o Domani MBigucci. Um
empreendimento moderno e suntuoso, com torre única,
48 apartamentos de 2 suítes e área privativa de 67m2,
além de toda estrutura de lazer e qualidade de vida que
você e sua família procuram.

Perspectiva artística da churrasqueira

Perspectiva artística da fachada

Cadastre-se
No site:
www.mbigucci.
com.br/domani
e garanta desde
já condições
especiais para fase
de lançamento.
Informações:
(11) 4367-8600.
Perspectiva artística da piscina

Nova Petrópolis em Dados*:
Área: 1,94 km²
População: 20.711
Classificação socioeconômica:
média/alta
*fonte: Censo IBGE 2000 / PMSBC –
Perfil socioeconômico

Curiosidade

O nome da Rua “Princesa Maria Amélia”, onde será construído
o Domani, é uma homenagem à família imperial, assim como
a maioria dos nomes das ruas do bairro: D. Pedro II, Princesa
Isabel, Princesa Maria Carolina...
MBIGUCCI NEWS
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Grupo CARAM.
Seu novo vizinho no ABC!

Em 2012, o GRUPO CARAM completa 60 anos e para comemorar essa marca tão importante,
vamos presentear o ABC com nossa nova filial!
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O GRUPO CARAM, desde a sua
fundação, em 1952, vem prestando um
atendimento totalmente diferenciado,
focando sempre a qualidade, a
segurança e a eficiência nos serviços
oferecidos aos síndicos e moradores.
O profissionalismo e a estrutura do
GRUPO CARAM possibilitam oferecer
um conjunto de soluções que atendem a
todas as necessidades de um
condomínio nas áreas fiscal, trabalhista,
financeira, legal, operacional e de
relacionamento, resultando, assim, na
tranquilidade do síndico e na qualidade
de vida dos moradores.
GRUPO CARAM.
Solução em imóveis e condomínios.

Consulte-nos
e solicite uma visita.
Em S
São
ão P
Paulo:
au
Av. Prestes Maia, 241 • 6º andar • 01031-902
Centro• São Paulo • SP • Telefone : (11) 3311 9500

e-mail: caram@admcaram.com.br

NO ABC, A PARTIR DE ABRIL DE 2012:
Av. Sen. Vergueiro, 3597 • 5º andar • sl.55 • 09601-000
MBIGUCCI
NEWS
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Rudge Ramos • São Bernardo
do Campo
•

site: www.caram.com.br
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Decoração

Closet
Cada peça em
seu lugar

O closet (armário embutido anexo
ao dormitório) é ideal para quem
gosta de praticidade e organização
com roupas e acessórios. Mas não é
preciso ter um quarto enorme para
montar um closet. Quem dá as dicas
é Rafael Dias, diretor comercial
do Grupo Talismã Design (www.
grupotalismadesign.com.br), com
duas lojas em Santo André.

“Nao há metragem mínima. Já fizemos closet em espacos de 2m 2 X 2m 2. Mesmo que o
quarto nao tenha u ma área já determinada na planta, é possível criar closet com painéis em
madeira, que sao mais práticos e custa m menos do que fazer as paredes em alvenaria”, explica
Rafael Dias. O importante é aproveitar bem os espacos, adequando-os a sua necessidade.
Confira as demais dicas do Grupo Talismã Design:
1. Cabideiros
Cabideiros extensivos/pneumáticos dão praticidade aos ambientes mais altos.
Ideais para colocar casacos e vestidos longos.
Cabideiros fixos são práticos para as roupas do dia a dia, além de economizarem
espaço interno.
Iluminação com lâmpadas de led, que não esquetam, pode ser colocada no
próprio cabide ou no interior do armário. Com sensor de presença, acendem
automaticamente ao abrir a porta. Apesar de diferente, é mais decorativo do
que prático.
2. Gavetas
Essenciais para guardar camisetas e pequenas peças como gravatas, roupas
íntimas, jóias e acessórios. A praticidade está em colocar divisórias, em acrílico
ou madeira, que facilitam a visualização e organização de peças pequenas.
32
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1

3. Walking Closet (armário sem portas)
Indicado para um espaço maior e para quem mantém a
organização, afinal as roupas ficam expostas.
4. Portas
As “de correr” ainda são as mais usadas, mas não se
engane, pois nem sempre elas economizam espaço.
Tudo depende da disposição do ambiente. O ideal é
que possam deslizar/abrir para os dois lados.
Se usar as de correr, aproveite-as para colocar
espelhos inteiriços, há vários tipos: dos tradicionais
aos fumês e os reflectas, que são vidros reflexivos na
tonalidade bronze.
5. Sapateiras
Em prateleiras aramadas, com corrediça telescópica
(que deslizam), as sapateiras ficam práticas e
higiênicas, pois deixam o ar circular e facilitam na
hora de guardar e localizar os sapatos. Se o espaço
for pequeno, opte por prateleiras em madeira, também
com corrediças telescópicas, pois cabem mais sapatos.
Atenção: se você usa sapatos com saltos muito altos,
atente para a altura entre uma prateleira e outra.
4

5

Dica:

Talismã Design

10 anos de excelência
em móveis
Com duas lojas diferenciadas na cidade de Santo
André-SP, a Italínea Móveis (Av. Itamarati, 1683 –
Pq. Jaçatuba) e a Inusittá Ambientes Planejados (Av.
Dom Pedro II, 1200 – B. Jardim), o Grupo Talismã
Design (www.grupotalismadesign.com.br) vem se
consolidando como uma das principais referências
em ambientes planejados e móveis convencionais
na região do ABC Paulista. “Somos uma empresa
familiar pautada na seriedade do trabalho. Temos
como norma atender bem o cliente, principalmente
no pós-venda”, destaca o fundador e diretor
administrativo do grupo, Osvaldo Dias Galdino.
Não é por acaso que o Grupo Talismã mantém
“índice zero” de reclamação. “40% das nossas
vendas são indicações de clientes, fruto da
excelência no atendimento. Não queremos ter
o cliente uma única vez, trabalhamos para que
sejam multiplicadores”, completa Osvaldo.
O Grupo prepara-se agora para lançar um espaço
diferenciado, voltado a arquitetos, decoradores e
design de interiores. “É uma casa conceito com o
que há de mais moderno no setor, que deverá ser
aberta ainda no primeiro semestre de 2012, também
na Av. Dom Pedro II, em Santo André”, explica o
diretor administrativo.
“O Grupo Talismã é parceiro da MBigucci”

Se o espaço permitir, coloque pufs no centro do
closet, eles ajudam na hora de se trocar.
MBIGUCCI NEWS
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Iluminação
natural com

Sustentabilidade

PET

• 40% é a economia de energia
gerada pela PET
• A iluminação
natural equivale a
lâmpadas de 60 a
100 wats

D

esde 2008 a construtora MBigucci desenvolve
em seus canteiros de obra um sistema inovador
de iluminação natural: garrafas PET com água
no lugar de lâmpadas.
“Com custo praticamente zero e simples instalação,
o sistema economiza cerca de 40% de energia elétrica”,
explica o diretor técnico da MBigucci, Milton Bigucci
Junior. A iluminação natural é implementada em todos
os canteiros de obra externos da construtora.
A ação integra o Programa de Sustentabilidade
Ambiental Big Vida, da MBigucci, do qual fazem
parte outras iniciativas para minimização dos
impactos ambientais.

As PETs, cheias de água limpa e com algumas
gotas de cloro, são encaixadas em furos feitos com
serra-copo no telhado de forma que 40% da PET fique
acima do telhado. As garrafas são presas com arame e
estrutura de ferro feita com sobras da própria obra e a
vedação é feita com silicone.
Em um dia de sol, as “lâmpadas” de PET substituem
completamente a iluminação elétrica.

Como funciona?

Para cada 40m² de telhado são instaladas 8 garrafas
PET de 2 litros.

Sistema é destaque na Revista Equipe de Obra
A iluminação natural com PET feita pela MBigucci foi destaque na
revista Equipe de Obra - edição n° 45, de março/2012. A publicação,
da conceituada Ed. Pini, especializada no setor da construção, circula
em todo o Brasil e tem tiragem mensal de 14 mil exemplares. Leia a
matéria completa em: www.equipedeobra.com.br
34
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Turismo

Nativo da Mata
Atlântica, o fruto
cambuci vira bolos,
tortas, nhoque e até
sushi no Festival
Gastronômico

Rio Grande da Serra
aposta no

Serviço:
Localização: a 45
km da capital de
São Paulo, Rio
Grande da Serra
integra a região do
Grande ABC.
Acesso: pela
Rodovia Índio
Tibiriçá
População: 60 mil
habitantes *
Área: 33 km²
Informações:

www.riograndedaserra.
sp.gov.br
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E

cambuci

ncravado na Mata Atlântica, com 100% do seu território em área de proteção aos
mananciais (nascentes de água), a cidade de Rio Grande da Serra viu seu potencial
turístico crescer ao apostar em um pequeno fruto nativo da região: o cambuci.
Rico em vitamina C e agentes antioxidantes, que retardam o envelhecimento e fortalecem o
sistema imunológico, o fruto é a grande atração de um dos principais eventos turísticos de Rio
Grande da Serra: O Festival Gastronômico do Cambuci, que chega à sua 7ª edição em 2012.
Além do resgate cultural do fruto, ainda pouco conhecido pelos brasileiros, o evento tem
como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da cidade, com forte
apelo ecológico e turístico. Este ano, o festival ocorre entre os dias 18, 19 e 20 de maio, das
18h às 22h, na Rua do Progresso, Centro da cidade, e espera reunir 20 mil pessoas.
Gastronômico – Além de dar sabor às cachaças, no Festival Gastronômico de Rio Grande da
Serra, o cambuci vira bolos, tortas, sucos, molho, sushi, geléias e até nhoque, um dos pratos mais
procurados. “É um evento muito familiar, que integra também o mês de festejos do aniversário
da cidade, comemorado em 3 de maio. Além da parte gastronômica, o Festival oferece feira de
artesanato, shows com artistas da região, concurso para eleger a rainha do Cambuci, venda de
mudas, entre outras atrações”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do
município, Gilvan Mendonça. O secretário ressalta ainda que o fruto ganhou grande importância
para a economia da cidade, gerando renda para as famílias produtoras.
O resultado deu tão certo que Rio Grande da Serra é o primeiro município a criar uma
Cooperativa dos Produtores de Cambuci e Derivados (Cooper Cambucy), em funcionamento
desde 2006.
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“Rio Grande da Serra sempre
teve sua vocação turística.
Quando assumimos a
administração, passamos
a investir no patrimônio
histórico do município. Em
2005 restauramos a Capela
de Santa Cruz, construída em
1611, em seguida o Bondinho
da Pedreira, muito importante
para a história da cidade.
Agora, nos dedicaremos ao
turismo ecológico, em função
da vocação e belezas naturais
tais como Represa Billings,
Pedreira, trilhas e outros
atrativos que a cidade possui.”
Adler Kiko Teixeira
Prefeito de Rio Grande da Serra

Outras atrações que a cidade oferece:
Pista de Skate Sandro Dias
“Mineirinho”
AV. D. Pedro I, s/n - Centro
Pista semiprofissional com 400m.
Batizada em homenagem ao
tetracampeão mundial Sandro
Dias, o Mineirinho.

Bonde da Pedreira (Bondinho)
Cedido em 1930 para transporte
dos moradores, foi desativado em
1970. Restaurado totalmente pela
Prefeitura, hoje está em exposição no
Centro de Referência da Educação
Básica (R. do Progresso, 251 - Centro)

Estação Ferroviária
Inaugurada em 1867, foi a segunda
a ser construída no Estado de São
Paulo. Preserva a arquitetura inglesa
e funciona como um dos principais
meios de acesso à cidade. Os trens
partem às 4h da manhã, sentido
Estação da Luz, até às 24h.

Pedreira (Rapel Radical)
Avenida José Bello, s/n°
Nos anos de 1920, boa parte da
produção da Pedreira serviu para
calçar as vias da capital, entre elas
a Av. Paulista. No final de 1970, a
Pedreira encerrou suas atividades.
Hoje o paredão, de mais de 640
metros de comprimento e 70 metros
de altura, é utilizado para a prática
de rapel e escalada. Entretanto é
necessário levar equipamento de
segurança e instrutor particular.

Parque dos Ipês
Áreas ajardinadas e arborizadas, com
pista de caminhada e playground.
Endereço: Av. Jean Lieutaud.

Pista de skate

Bondinho

Pedreira
MBIGUCCI NEWS
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De

Olho na Obra

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

Empreendimentos prontos com unidades disponíveis

Ed. Portinari

Dormitórios:
3 (1 suíte)

Dormitórios:
3 (1 suíte)

Vagas de
garagem: 2, 3, 4

Área
privativa:
51,82 m² e
61,69 m²

Área
privativa:
100 m²
Localização:
R. Abdo Ambuba, 75
Morumbi
São Paulo-SP
(a 200m do Shopping
Jardim Sul)

Localização:
R. Lupércio
Miranda, 1.776
Campestre
Santo André-SP

Telefone de vendas:
4367-8600
www.mbigucci.com.br/
elegancemorumbi

Telefone de vendas:
4473-1828
www.mbigucci.com.br/
portinari

Obras iniciadas

Início da obra: setembro de 2011
Previsão de entrega: junho de 2014
Prazo final do My Home: março de 2012
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): a definir
Unidades: 84
2 dorms. (1 suíte) e 3 dorms. (1 suíte)

Obras iniciadas

MBIGUCCI

Início da obra: novembro de 2011
Previsão de entrega: julho de 2014
Prazo final do My Home: março de 2012
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): a definir
Unidades: 180
2 dorms., 2 dorms. (1 suíte), 3 dorms. (1 suíte)

Dormitórios:
2 (1 suíte)
Vagas de
garagem: 1, 2
Área
privativa:
62,86 m2
Localização:
Rua Regino Aragão,
61 Ipiranga
São Paulo - SP
Telefone de vendas:
4367-8600
www.mbigucci.com.br/
duquedearagao

Dormitórios:
2

Dormitórios:
2 ou 3 (1 suíte)

Dormitórios:
2

Área
privativa:
46,32 m² e
47,26 m²

Área
privativa:
65,15m², 57,36m² e
52,44 m²

Área
privativa:
47,19 m², 48,29m² e
50,60m²

Localização:
Av. Maria Servidei
Demarchi , 2.405
São Bernardo do
Campo - SP

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

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

Telefone de vendas:
4396-4865
www.mbigucci.com.br/
villaborghese

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

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

Rua Itu, 293 – Baeta Neves – São Bernardo do Campo-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

85%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Telefone de vendas: (11) 4121-1252
www.mbigucci.com.br/up
Estrada das Lágrimas, 1466 – Jd. São Caetano – São Caetano do Sul-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

80%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Telefone de vendas: (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/status
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Obras em andamento

Início da obra: maio de 2011
Previsão de entrega: setembro de 2013
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): maio de 2012
Unidades: 90
2 e 3 dormitórios (1 suíte)

Obras em andamento

Início da obra: abril de 2011
Previsão de entrega: julho de 2012
Unidades: 26 galpões
industriais modulares
– 20 módulos tipo A: 995,70 m2
por módulo
– 6 módulos tipo B: 884,70 m2
por módulo

Obras iniciadas

Início da obra: maio de 2011
Previsão de entrega: setembro de 2013
(Ed. Eiffel e Ed. Louvre) /
novembro de 2013 (Ed. Bordeaux)
Unidades: 240
3 dorms. (3 suítes) ou 4 dorms. (2 ou 4 suítes)

Obras iniciadas

Início da obra: setembro de 2011
Previsão de entrega: março de 2014
Unidades: 240
3 dorms. (1 ou 2 suítes) ou
4 dorms. (2 ou 3 suítes)
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Av. João Firmino, 1520 – Assunção – São Bernardo do Campo-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
98%
98%
7%
75%
80%
40%
55%
0%

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

Av. Fagundes de Oliveira, 538 – Piraporinha – Diadema-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

80%
40%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Telefone para locação:
(11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/businesspark

Av. Pereira Barreto, 100 – Jd. Bela Vista – Santo André-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

91%
35%
3%
0%
0%
0%
2%
1%
0%

Telefone de vendas:
4367-8600
www.mbigucci.com.br/royaleprestige

Av. Pereira Barreto, 462 – Jd. Bela Vista – Santo André-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
11%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%

Telefone de vendas:
4367-8600
www.mbigucci.com.br/royaletresor

Obras em andamento

Início da obra: julho de 2011
Previsão de entrega: dezembro de 2013
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): a definir
Unidades: 116
2 dormitórios

Obras em andamento

Início da obra: setembro de 2010
Previsão de entrega: abril de 2013
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): junho de 2012
Unidades: 64
2 e 3 dormitórios (1 suíte)

Obras iniciadas

Início da obra: junho de 2011
Previsão de entrega: junho de 2013
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): a definir
Unidades: 52
2 dormitórios

Obras em andamento

Início da obra: janeiro de 2011
Previsão de entrega: agosto de 2012
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): março de 2012
Unidades: 52
2 dormitórios

Rua Manoel Salgado, 100 – Jd. Santa Cruz – Saúde – São Paulo-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
95%
90%
0%
0%
0%
20%
20%
0%

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

Av. Pery Ronchetti, 1.560 – Nova Petrópolis – São Bernardo do Campo-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

95%
95%
95%
0%
0%
60%
35%
35%
0%

Telefone de vendas:
(11) 4121-3784
www.mbigucci.com.br/topvision

Av. Palmares, 815 – Vl. Palmares – Santo André-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
75%
70%
0%
0%
0%
35%
70%
0%

Telefone de vendas:
(11) 4473-1201
www.mbigucci.com.br/aquila

Av. Palmares, 815 – Vl. Palmares – Santo André-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
85%
95%
100%
90%
90%
25%

Telefone de vendas:
(11) 4473-1201
www.mbigucci.com.br/scorpius
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Obras em andamento

Ed. Rafael

Início da obra: outubro de 2010
Previsão de entrega: dezembro de 2012
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): junho de 2012
Unidades: 64
3 dormitórios (1 suíte)

Obras em andamento

Ed. Arthur

Início da obra: outubro de 2010
Previsão de entrega: dezembro de 2012
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): abril de 2012
Unidades: 64
2 dormitórios (1 suíte)

Condomínio muito barato

Ed. Águia Serena

Início da obra: agosto de 2009
Previsão de entrega: junho de 2012
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): já realizado
Unidades: 79
2 dormitórios

Condomínio muito barato

Ed. Águia Real

Início da obra: agosto de 2009
Previsão de entrega: agosto de 2012
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): abril de 2012
Unidades: 79
2 dormitórios
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Rua Leila Gonçalves, 449 – Vila Gonçalves – São Bernardo do Campo-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
95%
20%
50%
35%
35%
0%

Telefone de vendas:
(11) 4127-9169
www.mbigucci.com.br/essenza

Rua Leila Gonçalves, 449 – Vila Gonçalves – São Bernardo do Campo-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
95%
70%
80%
45%
45%
0%

Telefone de vendas:
(11) 4127-9169
www.mbigucci.com.br/essenza

Av. Águia de Haia, 3849 – Ponte Rasa – São Paulo-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%

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

Av. Águia de Haia, 3849 – Ponte Rasa – São Paulo-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
95%
95%
100%
80%
80%
20%

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

Obras em andamento

Ed. Figueira

Início da obra: outubro de 2010
Previsão de entrega: abril de 2013
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): julho de 2012
Unidades: 64
2 dormitórios (1 suíte)

Obras em andamento

Ed. Flamboyant

Início da obra: outubro de 2010
Previsão de entrega: abril de 2013
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): junho de 2012
Unidades: 64
2 dormitórios (1 suíte)

Obras iniciadas

Ed. Quaresmeira

Início da obra: julho de 2011
Previsão de entrega: novembro de 2013
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): a definir
Unidades: 64
2 dormitórios (1 suíte)

Obras iniciadas

Ed. Paineira

Início da obra: setembro de 2011
Previsão de entrega: novembro de 2014
Prazo final do My Home: a definir
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): a definir
Unidades: 64
2 dormitórios (1 suíte)

Av. Jardim Japão, 1.599 (esquina com a Rua Tanque Velho) – Tucuruvi – São Paulo – SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
98%
100%
20%
0%
60%
40%
45%
35%

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

Av. Jardim Japão, 1.599 (esquina com a Rua Tanque Velho) – Tucuruvi – São Paulo – SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
98%
100%
90%
10%
60%
40%
50%
35%

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

Av. Jardim Japão, 1.599 (esquina com a Rua Tanque Velho) – Tucuruvi – São Paulo – SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
60%
50%
0%
0%
0%
15%
9%
10%

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

Av. Jardim Japão, 1.599 (esquina com a Rua Tanque Velho) – Tucuruvi – São Paulo – SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
50%
40%
0%
0%
0%
10%
9%
27%

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

43

Alto padrão

Início da obra: abril de 2010
Previsão de entrega: novembro de 2012
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): maio de 2012
Unidades: 68
3 suítes

Condomínio Clube

R E SI DE NC IA L C LU B

MBIGUCCI

Ed. Sirius

Início da obra: julho de 2009
Previsão de entrega: obra concluída
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): já realizado
Unidades: 60
3 dormitórios (1 suíte)

Condomínio Clube

R E SI DE NC IA L C LU B

MBIGUCCI

Ed. Átria

Início da obra: julho de 2009
Previsão de entrega: obra concluída
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): já realizado
Unidades: 60
2 dormitórios (1 suíte)

Obras em andamento

R E SI DE NC IA L C LU B

MBIGUCCI

Ed. Antares

Início da obra: outubro de 2011
Previsão de entrega: dezembro de 2013
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): a definir
Unidades: 60
2 dormitórios (1 suíte)
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Av. Redenção, 423 – Jardim das Américas – São Bernardo do Campo-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

98%
99%
99%
30%
23%
70%
70%
70%
0%

Telefone de vendas:
(11) 4330-6895
www.mbigucci.com.br/maximus

Av. Winston Churchill, 1477 – Rudge Ramos – 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%

Telefone de vendas:
(11) 4367-3972
www.mbigucci.com.br/exuberance

Av. Winston Churchill, 1477 – Rudge Ramos – 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%

Telefone de vendas:
(11) 4367-3972
www.mbigucci.com.br/exuberance

Av. Winston Churchill, 1477 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Telefone de vendas:
(11) 4367-3972
www.mbigucci.com.br/exuberance

Obras aceleradas

Início da obra: setembro de 2010
Previsão de entrega: novembro de 2012
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): março de 2012
Unidades: 108
2 dorms. (1 suíte) e 3 dorms. (1 suíte)

Sucesso de vendas

Ed. Mega Star

Início da obra: julho de 2010
Previsão de entrega: julho de 2012
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): já realizado
Unidades: 56
3 dormitórios (1 suíte)

Sucesso de vendas

Ed. Gabriel

Início da obra: fevereiro de 2009
Previsão de entrega: maio de 2012
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): já realizado
Unidades: 120
2 e 3 dormitórios (1 suíte)

Sucesso de vendas

Ed. Miguel

Início da obra: fevereiro de 2009
Previsão de entrega: obra concluída
Prazo final do My Home: já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): já realizado
Unidades: 120
2 e 3 dormitórios (1 suíte)

Rua Lupércio de Miranda, 1776 – Bairro Campestre – Santo André-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
60%
90%
100%
80%
80%
50%

Telefone de vendas:
(11) 4473-1828
www.mbigucci.com.br/picasso

Rua Rosa Rosalém Daré, 40 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
95%
99%
99%
98%
98%
68%

Telefone de vendas:
(11) 4368-1688
www.mbigucci.com.br/celebration

Rua Arujá, 1200 – Parque Jaçatuba – Santo André-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
96%
100%
95%
95%
85%

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

Rua Arujá, 1200 – Parque Jaçatuba – Santo André-SP
Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:
Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:
Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:
Acabamento do térreo:

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

Telefone de vendas:
(11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/camerata
MBIGUCCI NEWS
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Concluído

CENTRO

Av. Itamarati, 1.122 a 1.140 – Parque Jaçatuba – Santo André-SP

COMERCIAL

Previsão de entrega: entregue
Lojas de 274m² a 1.100m²
Conjunto comercial de 210m²

Concluído

E
U
G
E
R
T
N
E

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

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

Telefone para locação:
(11) 4367-8600

Av. Itamarati, 1.144 – Parque Jaçatuba – Santo André-SP

E
U
G
E
R
T
N
E
Previsão de entrega: entregue

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

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

Conjunto comercial de 1.082m²

Salas para locação

RO

B E RT O BIG UCC

I

Previsão de entrega: entregue
Salas Comerciais e Lajes Corporativas:
de 27 a 245 m2 para locação
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Av. Senador Vergueiro 3.597 – Rudge Ramos – SBC – SP

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

Telefone para locação:
(11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/cerb

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

Mais que um número.

Uma grande conquista.

A MBigucci tem o orgulho de superar seus próprios recordes e conquistar,
com o empenho de toda sua equipe, uma nova marca em sua história.
Com 28 anos de atividades e mais de 6.600 unidades entre suas 325 torres de empreendimentos
construídos, incorporados, reformados, em construção e lançados, 685.237m² de área construída e

Visite nossas redes sociais:

Conheça nossos projetos:

CRECI 19682-J

782.463 m² de terreno, a MBigucci tem, assim, inúmeras razões para se orgulhar.

MBIGUCCI NEWS
* Dados referentes fevereiro/2012.
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