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EDITORIAL

Mais Educação

A

*Milton Bigucci

educação é a base de crescimento de qualquer país.
No Chile, país altamente politizado, com um modelo
educacional de sucesso, os estudantes ficaram em greve
por longo tempo durante este ano, com protestos constantes, lutando para reduzir as mensalidades das universidades públicas.
Lá eles pagam. Estão em busca da gratuidade. É um país onde
90% dos jovens têm ensino médio. Aqui são 40%. Lá 50% estão no
ensino superior. Aqui, somente 10%. Lá eles lutam por melhorias,
aqui estamos conformados, embora a gratuidade já exista.
Na Suécia estão lutando para colocar o mandarim, língua chinesa,
no currículo escolar, prevendo o desenvolvimento mundial da China.
A Coreia do Sul, do tamanho de Alagoas e população de 48
milhões de pessoas, continua sendo o grande exemplo de vitória
econômica e de desenvolvimento, por meio da educação, cuja reforma começou na década de 1950. Os alunos estudam em tempo
integral no fundamental e básico, gratuitamente; na idade de 25 a
34 anos, 60% têm o curso universitário (no Brasil, apenas 10%); a
escolaridade média é de 14 anos (o dobro do Brasil); o professor,
sempre endeusado, tem excelente salário; a renda per capita do
país é de US$ 20 mil (o dobro do Brasil); as maiores empresas do
país têm ajudado nessa educação (Samsung, LG e Hyundai).
Aqui, infelizmente é notório ver o nível da qualidade da escolaridade brasileira. O aluno sai muito “chucro”. Sem base.
São Paulo está no bom caminho com a valorização do professor
e sua valorização por mérito, além de oferecer 248 Centros de Estudos de Línguas, a partir do 7º ano do Ensino Fundamental. Mas,
há muito a percorrer.
Veja os escritos, as dissertações e os erros
crassos. Na matemática também. Se não houver
a velha calculadora, não há raciocínio que resista.
O jovem realmente sai mal preparado da escola. Parece que está pior. Noto isso nos testes
de emprego no RH das empresas. Na prática,
fica pior ainda.
O Brasil está precisando de uma revolução
educacional urgente. Ela demora anos para alcançar resultados.
Só se faz um país de sucesso com muita
educação e cultura. Já temos a gratuidade, porém, a qualidade...

Nota da edição
Chegamos ao fim de 2011 com muitas realizações e conquistas. Neste ano, a
MBigucci ajudou a concretizar o sonho
de muitas famílias por um novo lar, com
a entrega dos empreendimentos Eleganza Mooca (Mooca-SP), Allegra MBigucci
(B. Limão-SP), Ed. Águia DouradaÁguia de Haia (Ponte Rasa-SP) e Ed. Super Star/Celebration (São Bernardo do
Campo), além do Centro Comercial Itamarati (Sto. André). Fizemos oito lançamentos: UP e Classic MBigucci (São Bernardo do Campo), Status MBigucci (São
Caetano do Sul), MBigucci Business Park
Diadema (Diadema), Áquila, Royale
Trésor e Royale Merit (Santo André) e
First Class (Morumbi-SP). E continuamos trabalhando e gerando empregos,
construindo 33 torres simultaneamente,
para que novos sonhos possam ser realizados, confira na seção Retrospectiva.
Comemoramos o passado, mas já estamos com foco no futuro. Em 2012, teremos grandes novidades para quem busca
um novo imóvel. Uma delas é o Olimpic
MBigucci, que está com tudo pronto para
ser lançado no Bairro Saúde-SP, as informações estão na página 34.
Um outro lançamento que não para
de crescer é o novo portal da MBigucci
– www.mbigucci.com.br, destacado na
seção Espaço do Cliente. Esta edição
traz ainda uma entrevista especial com
o maior mesa-tenista do Brasil, Hugo
Hoyama, de São Bernardo.
Em 2012, também teremos muitas
novidades no visual da Revista MBigucci
News, que completará 10 anos. Como diz
o ditado: “Ano Novo, Vida Nova”.
Que o próximo ano venha com
muita saúde e realizações para todos!!!!
Aproveite a leitura!
Equipe MBigucci News

*MILTON BIGUCCI é Presidente da construtora MBigucci, presidente da Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande
ABC, diretor Regional do Secovi para o Grande ABC e 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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MBigucci

na Mídia

Bom dia ABCD
12/11/2011

TV Globo – Jornal
Hoje – 24/9/2011
“Saiba o que fazer para evitar
surpresas desagradáveis na
compra do imóvel”
ABC Repórter
09/11/2011
Jornal DCI
26/11/2011

Diário
Regional
25/9/2011

TVABCD - Click Negócios
8/11/2011

Revista Guia Qual
Nov/2011
Revista/Programa Mundo Em Ação
Outubro/2011
Diário do Grande ABC
7/11/2011

“Sustentabilidade na
Construção” - 21/10/2011

ABCD Maior
4/11/2011

– 50 anos
“Entrevista Milton Bigucci
11
na construção” - 28/10/20

Programa
Ernesto
Guevara
Revista Expressão
Set/2011

“Novo Portal da MBigucci” - 08/11/2011
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ACONTECE

“O Construtor”

O presidente da MBigucci, Milton Bigucci, que também preside a Associação dos Construtores, Imobiliárias e
Administradoras do Grande ABC (ACIGABC) recebeu, no dia 23 de novembro, a ministra do Planejamento,
Orçamento e Gestão do Brasil, Miriam Belchior, na sede social da entidade, em São Bernardo do CampoSP. A ministra foi homenageada com o prêmio “O Construtor” pelos relevantes serviços prestados na área
de habitação popular na Região do ABC. Além do prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, do
secretário de Planejamento Urbano, Alfredo Luiz Buso, secretária de Habitação, Tássia Regino e secretária de
Orçamento Participativo de São Bernardo, Nilza de Oliveira, estiveram presentes o superintendente regional da
Caixa Econômica Federal, Rafael Toneli, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Santo André,
Frederico Muraro, além de autoridades civis e militares e lideranças empresariais da Região do ABC. Durante
o evento também foram empossados os novos diretores da ACIGABC para o biênio 2012/2013, que foram
reeleitos por unanimidade.

Nilza de Oliveira, Milton Bigucci, Sueli Pioli, Luiz Marinho e a
ministra Miriam Belchior

Novos Empreendedores Regionais da ACIGABC marcaram presença na premiação

Posse da diretoria reeleita para o biênio 2012-2013

Festa Alemã

Os diretores de Vendas e Novos Negócios da MBigucci, os
gêmeos, Robson e Rubens Toneto estiveram presente na XII
Festa Alemã beneficente, promovida em outubro pelo Clube
Atlético Aramaçan, em Santo André. Na ocasião, aproveitaram
a presença do prefeito de Santo André, Aidan Ravin, para um
rápido bate-papo sobre o mercado imobiliário.

Foto: Calão

Rubens, prefeito Aidan Ravin e Robson Toneto
durante a XII Festa Alemã no Aramaçan

SP 2040

cci e o vicePrefeito Kassab, Milton Bigu
Domingos
governador, Guilherme Afif
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Como diretor do Secovi-SP para o Grande ABC, Milton Bigucci prestigiou o evento “Política
Olho no Olho”, que trouxe como palestrantes o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e o
secretário de Desenvolvimento Urbano, Miguel Bucalem. Em pauta, o “Projeto SP 2040”,
cujo objetivo é construir uma visão de longo prazo para a cidade com base em cinco eixos:
equilíbrio social, desenvolvimento urbano e sustentável, mobilidade e acessibilidade, melhoria
ambiental e oportunidade de negócios. O encontro foi promovido pelo Secovi-SP em 30 de
setembro e reuniu lideranças políticas e empresariais.

Cidade da TV

Fotos: Divulgação

Com a presença de diversos artistas da
velha guarda da TV nacional, autoridades
e empresários, entre eles Milton Bigucci,
foi inaugurada a primeira Cidade da TV
Brasileira do Brasil. Localizada dentro da
Cidade da Criança, no Jardim do Mar em
SBCampo, a Cidade da TV é um espaço
cultural e turístico com mais de 3 mil itens
e 30 ambientes relacionados à história da
TV. O local foi aberto ao público no mês
de setembro.

e com Marisa Letícia, esposa
do ex-presidente Lula, durante
inaguração da Cidade da TV

stro
Milton Bigucci com o mae
z,
da Filarmônica Vera Cru
Júlio Medaglia

30 anos de Lar Escola Pequeno Leão

Evento foi prestigiado por lideranças políticas e empresariais do ABC

Uma grande festa reuniu os primeiros fundadores do Lar Escola Pequeno
Leão, entidade assistencial de São Bernardo do Campo, que comemorou 30
anos de existência em 8 de outubro de 2011. Entre eles, Milton Bigucci, que
foi o idealizador do Lar Escola ainda quando era presidente do Lions Clube
Rudge Ramos, na década de 1970. O evento reuniu também as primeiras
crianças que moraram no lar, além das atuais, os funcionários e a diretoria.
Empresários e autoridades da região, como o deputado estadual, Orlando
Morando, o presidente da Câmara de SBC, Hiroyuki Minami, a secretária de
Desenvolvimento Social, Márcia Barral e o presidente da Fundação Criança,
Ariel de Castro também prestigiaram a comemoração. Milton Bigucci Junior
segue os passos do pai permanecendo como diretor voluntário do Lar.

Futebol e Negócios Imobiliários

Jogando com craques do futebol como Cafu, Vampeta, Careca, Serginho Chulapa, Luizão, Juninho Paulista e João Paulo,
os diretores da MBigucci deram um show de bola na 3ª Copa Santander de Negócios Imobiliários, disputada no Estádio do
Morumbi. A equipe campeã contou com os diretores Milton Bigucci Junior e Marcelo Bigucci, que também recebeu o troféu
de artilheiro do campeonato, com 6 gols. Na equipe vice-campeã jogaram Marcos Bigucci, Luiz Henrique Jorge e Milton
Bigucci, presidente da construtora, que, aos 70 anos, foi o mais velho entre os 120 atletas participantes.
Os diretores Robson e Rubens Toneto também fizeram bonito na categoria master da Copa Pacífico 2011, disputada no México no
final de novembro. E os colaboradores da MBigucci não ficaram para trás, marcaram muitos gols no tradicional torneio de
futebol interno promovido anualmente pela construtora.

Marcelo
Bigucci,
diretor de
Marketing,
recebe trofeu
de artilherio
da competição

Diretores da MBigucci com os craques Careca e Vampeta

a Pacífico
Categoria Master na Cop

do México

Campeonato interno de futebol da MBigucci premiou os melhores times nas
categorias masculino e feminino

MBIGUCCI NEWS

7

08

Hugo Hoyama

ENTREVISTA

O maior mesa-tenista do Brasil
Com 10 medalhas de ouro
conquistadas em Jogos Panamericanos, hexacampeão latinoamericano, cinco participações em
Olimpíadas e uma coleção de mais
de 500 medalhas e 250 troféus, o
são-bernardense Hugo Hoyama
fala à MBigucci News sobre carreira,
esporte e suas outras paixões

Crédito: Arquivo Pessoal

“Esse ano foi excepcional na minha
carreira, com a conquista da 10ª
medalha de ouro no Pan, em
Guadalajara-México”

MBigucci News – Como você
começou?
Hugo Hoyama – Comecei aos 7 anos

em São Bernardo do Campo, cidade
onde nasci e moro até hoje. Eu estudava
na escola japonesa União Cultural NipoBrasileira e nos intervalos das aulas “brincava” de pingue-pongue com meus amigos.
Um deles, o César Kamiya, treinava no Palestra
de São Bernardo, onde os jogadores da Seleção
Brasileira também treinavam e então eu comecei a praticar no
clube, com o técnico Maurício Kobayashy, que viria a ser o treinador da seleção brasileira. Venci o meu primeiro torneio na categoria pré-mirim (até 10 anos) no campeonato interno da escola e a
partir daí comecei a conquistar campeonatos paulistas, brasileiros e sul-americanos.

versários e cheguei à final contra o Cláudio Kano que acabei vencendo por 2x1. Esta vitória foi fundamental para minha carreira,
adquiri mais confiança, tornando-me mais tarde o nº 1 do Brasil.

MBigucci News – Qual sua maior conquista?
Hugo Hoyama – Minha primeira grande vitória foi conquis-

cansando, aproveitar para ficar com a família. Sei que há muitos lugares legais, barzinhos, mas eu não gosto muito, por isso
não frequento.

Divulgação/PMSBC

tada no Campeonato Latino-Americano de 1988, em Cuba. Os
grandes favoritos eram: Claudio Kano, Alvarez, da República
Dominicana e o Gambra, do Chile. Naquele momento ninguém
sabia quem era Hugo Hoyama, por ainda não ter conquistado nenhum torneio expressivo internacional. Venci todos os meus ad-

MBigucci News - Onde você treina? Onde as crianças
que gostam do esporte podem te encontrar?
Hugo Hoyama - Eu treino diariamente, das 14h30 às 17h30,

no Estádio 1º de Maio, na Vila Euclides, no salão da Prefeitura
de São Bernardo, cidade a qual eu defendo.

MBigucci News - Quais os benef ícios do tênis de
mesa? Há idade para começar?
Hugo Hoyama - No tênis de mesa, diferente do pingue-pongue

Na volta do Pan, Hoyama foi homenageado pelo prefeito de São
Bernardo do Campo, Luiz Marinho
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MBigucci News - Você viaja muito por conta dos campeonatos. Quando está em São Bernardo o que gosta
de fazer?
Hugo Hoyama – Quando estou na cidade prefiro ficar des-

MBIGUCCI NEWS

que é jogado por lazer, o atleta tem que ter um bom preparo físico,
pois o ritmo de treinamento é muito puxado, com movimentação
de pernas constante, o reflexo tem que ser muito apurado, inteligência para realizar as jogadas, paciência para saber a hora de
atacar, defender; por isso vejo que é um esporte que mexe com todo
o corpo, não só o físico como o mental. Para um atleta que queira
se tornar um bom jogador, acredito que deva começar até os 12
anos, para ter uma boa base, aprender os golpes, e no decorrer do
tempo ir corrigindo. Mas há torneios para todas as idades.

MBigucci News - Como popularizar o tênis de mesa
no Brasil?
Hugo Hoyama - Acredito que colocando o tênis de

mesa nas escolas, com orientadores, pode crescer muito
o número de praticantes. Hoje eu tenho o Instituto Hugo
Hoyama e, a partir de 2012, quero começar esse trabalho
nas escolas.

MBigucci News - Aos 42 anos, qual sua expectativa
para as próximas Olimpíadas?
Hugo Hoyama - Ainda não penso em aposentadoria,

quero disputar as Olimpíadas de 2012, em Londres, depois continuar treinando, e quando eu sentir que não
poderei mais representar a Seleção Brasileira num alto
nível, me aposentarei.

MBigucci News - A construtora MBigucci mantém
uma Atlética com objetivo de incentivar a prática esportiva (futebol, corrida etc) entre os colaboradores.
Como você acha que as empresas do ABC também poderiam contribuir?
Hugo Hoyama - Muito legal saber que a MBigucci incentiva os esportes, e as empresas têm que seguir esse
pensamento, pois praticando esportes, os colaboradores, empregados, familiares, podem descontrair,
relaxar e assim o resultado do trabalho é muito
melhor, com certeza.

:
e
u
g
n
o
P
e
u
Ping
Hugo Hoyama
Nascido em 6/5/1969, em São Bernardo do Campo-SP
Time: Palmeiras
Comida: Sushi e sashimi
Hobby: Não tenho
Livro: Semente da Vitória, de Nuno Cobra
Música: Pop, Japonesas, Michael Jackson
Família: Tudo, sem eles desde o início da minha carreira, não
estaria aqui hoje, falando com vocês!
Título: Mais que títulos, o mais importante foi ter dado alegrias às
pessoas mais importantes da minha vida, que são meus pais!
Redes sociais? Facebook e Twitter
Maior mesa-tenista da história? Jiang Jialian
Saiba mais:
www.hugohoyama.com.br
www.fptm.com.br (Federação Paulista)
www.cbtm.org.br (Confederação Brasileira)
www.ittf.com (Federação Internacional)

www.newmoveis.com.br

MBIGUCCI NEWS
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NOTÍCIAS

Obras iniciadas
Construção terá a sólida parceria entre
MBigucci e Gafisa

J

á está em construção o condomínio Status
MBigucci (Ed. Charme e Ed. Requinte),
localizado na Estrada das Lágrimas, 1466
– Jd. São Caetano, em São Caetano do Sul-SP. Para
esta obra, a MBigucci alia sua tradição e solidez

à experiência e qualidade da construtora Gafisa,
uma das empresas líderes no Brasil com foco no
segmento residencial.
A obra teve início em novembro com a fase de
terraplenagem (limpeza e escavação do terreno).
O próximo passo será a fundação e, na sequência,
começa a subir a estrutura dos edif ícios.
Com um projeto moderno e diferenciado, o Status
MBigucci será um verdadeiro condomínio clube com
dezenas de itens de lazer para adultos e crianças.
Todas as áreas comuns deste empreendimento serão
entregues equipadas e decoradas.

Perspectiva artística da fachada

Tecnologia – Os apartamentos do Status
MBigucci (Ed. Charme e Ed. Requinte) serão
dotados de 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.
Conheça mais sobre o Status MBigucci em:
www.mbigucci.com.br/status
Parceria: Amanda Martins, Milton B. Junior
(MBigucci) e Luis F. Bueno, Alexandre Regis,
Carolina Salles, Giovana Castro e Ariany
Gama (Gafisa)

Perspectiva artística da piscina

Perspectiva artística da brinquedoteca
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DECORAÇÃO

Projetando os
móveis da cozinha
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Se por um lado as cozinhas perderam espaço
para os terraços com churrasqueira e as amplas
salas de estar, por outro, elas ganharam em
variedades de materiais e acabamentos que dão
aos móveis praticidade, beleza e aproveitamento
de todos os cantinhos.

“Com os móveis projetados é possível dar ao
um design moderno, que atenda à necessidade de uso
diário, com praticidade e qualidade”, comenta Alcides Bernardinelli

Filho, sócio-proprietário da Astratto Movelaria de Santo André-SP.

Os móveis projetados são móveis de fabricação artesanal feitos de maneira personalizada para cada cliente.
Confira as demais dicas e tendências da Astratto Movelaria:

Tipos de madeira:
Fotos: Divulgação/Astratto

MDF – (Fibra de média densidade). Mais resistente ao
mofo e umidade, é recomendado para áreas secas, como
móveis de dormitórios e salas. Possibilita a aplicação de
diversos tipos de acabamentos.
Compensado – De elevada resistência é
indicado também para áreas molhadas, como
armários de pia, cozinha, banheiro, lavanderia e
terraço. Suporta respingos de água e pequenos

12
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vazamentos. Possibilita aplicação de diversos
acabamentos e formatos.
Revestimentos – Há centenas de revestimentos nas cores e
texturas mais variadas. A tendência hoje são os que imitam
madeira rústica ou então os que imitam tecido como o jeans
e o linho. A lacca, com seu brilho extremo, continua sendo
bastante utilizada. O gofratto, um tipo de fórmica fosca e com
muitas cores, também é bastante escolhido.

Cores – Se você gosta de tons vibrantes (vermelho, laranja,

amarelo), pode optar por usá-los em alguns detalhes como uma
gaveta ou gavetas intercaladas, uma porta de armário, ou pedra da
pia, mas não use em todo o móvel para não cansar.

Praticidade – Os gavetões embaixo da pia, para

guardar panelas, potes e tampas, também são bem práticos e
otimizam espaço.

Conforto – Atente para que as ferragens tenham

amortecedor no fechamento, nada pior do que portas e
gavetas batendo.

Puxadores – Escolha os tipo régua, aqueles que você
nem percebe que estão ali, ajudam na leveza e beleza.

Leveza – O vidro com perfil de alumínio também dá

leveza e um toque despojado aos móveis. Utilize-o para as
portas basculantes ou de correr na parte de cima do armário.

Qualidade, know-how e tecnologia
A Astratto Movelaria produz armários sob medida para cozinhas, copas, áreas de
serviço, banheiros, living's, home theater's e dormitórios. Instalada na Av. Atlântica, 455
– ValParaíso, Santo André-SP, a Astratto possui equipe própria e especializa, priorizando
sempre a qualidade e o melhor atendimento.
Uma empresa completa que vende, fabrica, inspeciona os locais da instalação, entrega,
monta e presta assistência técnica com recursos e pessoal próprios. Com isso possibilita o
controle de todas as operações, oferecendo ao cliente total segurança no resultado final.

www.astrattomovelaria.com.br
Astratto Movelaria: uma empresa parceira da MBigucci!
MBIGUCCI NEWS
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BIG RISO
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7 Anos de Ação
Em novembro de 2011, o Big Riso completou 7 anos de voluntariado. Nesse período realizou
cerca de 600 visitas, com mais de 6 mil crianças e adolescentes beneficiados.
Confira também as atividades extras realizadas em 2011:
Janeiro

• Treina Riso – 25 Normas
do Big Riso: Índice de Sorriso
Obrigatório, palestra na sede
da MBigucci

Março

• Festa da Páscoa no Hospital
do Servidor Público Estadual
• Happy Riso Água na Oca,
Parque do Ibirapuera
• Inaugurado Minimuseu
do Big Riso na sede
da MBigucci

Abril

• Crianças nas
nuvens – vôo da
British Airways para
240 crianças de
entidades assistenciais
– no aeroporto de
Guarulhos
• Visita ao Gesundheit
Institute, nos EUA,
o instituto do Patch
Adams pioneiro
na humanização
nos hospitais

Junho

• Carreata do Agasalho do
Projeto Ampliar/Secovi-SP,
nas ruas do B. Jardins,
São Paulo
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Julho

• Happy Riso na Pousada dos
Pescadores em São Bernardo
– Passeio
de Integração

Agosto

• McDia Feliz –
Maior campanha em
prol das crianças e jovens
com câncer, no McDonalds
Walmart – SBCampo

Outubro

• Festa do Dia das Crianças
no Clube Atlético Ypiranga,
Bairro Ipiranga
• Festa do Dia das
Crianças Especiais na Chácara Santo Antônio, Bairro
Demarchi, SBCampo
• Festa de 30 anos no Lar
Escola Pequeno Leão, no B.
Assunção, SBCampo
• Festa do Dia das Crianças na
Instituição Assistencial Meimei, B. Pauliceia, SBCampo

Novembro

• 7 anos de Big Riso

Dezembro

• Carreata do Brinquedo do
Projeto Ampliar/Secovi-SP,
nas ruas do Bairro Jardins,
São Paulo
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www.mbigucci.com.br

Seu novo Portal!

I

nteratividade, rapidez, serviços e
informação. Agora, tudo o que você
precisava está em um único lugar:
www.mbigucci.com.br o novo portal da
construtora MBigucci.
Em funcionamento desde outubro, o Portal
foi criado para atender o comportamento
dinâmico do internauta brasileiro. “Além
de uma navegação muito mais rápida e
visualmente limpa, também reduzimos o
número de cliques para acesso às páginas
do novo portal. Por exemplo: todas as
informações do empreendimento que o
internauta está pesquisando ficam em
um mesmo local. Documentos, plantas,
imagens, ficha técnica, localização... tudo
pode ser visualizado sem a necessidade
de ficar abrindo várias páginas”, explica
o diretor de Marketing da MBigucci,
Marcelo Bigucci.
O novo portal da MBigucci foi desenvolvido
pela empresa MarketingSIM.

* Corretores
on-line informações
em tempo real
via chat

* Localização
interativa – traça
rotas, calcula
distâncias, visualiza
vizinhaça pelo
Google Maps e
Google Street View

* Conteúdo
multimídia
– vídeos dos
empreendimentos
e institucionais

Veja o que mais o novo Portal da MBigucci traz:

Dados:
i.com.br
www.mbigucc
4 1 milhão de
pageviews/mês
s mensais
4 50 mil visita
ado às
4 100% integr
s
ai
ci
so
s
rede

* Informação – revista MBigucci News, Guia da
Compra Segura de Imóvel, e outras publicações
* Imprensa – press releases, fotos para downloads,
informações e dados institucionais
* Investidor – versão institucional específica em
inglês e espanhol
* Responsabilidade Ambiental e Social –
ações, vídeos e informações sobre os programas
Big Vida (sustentabilidade ambiental) e Big Riso
(responsabilidade social)

Canal Cliente On-Line
Seu relacionamento direto com a MBigucci. Por meio de área restrita, com login e senha, os
clientes MBigucci têm acesso a todas as informações sobre o imóvel adquirido:
4 segunda via de boleto bancário
4 extrato financeiro de pagamento
4 simulação de financiamento
4 antecipação de parcelas
4 agendamento para “Espião do Lar” e vistoria técnica
4 programa de personalização de acabamentos
18
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* Versão específica
para telefones
celulares - e fácil
navegação por
tablets

Facebook
O site da MBigucci também está
* Portfólio
– com todas
as obras
executadas pela
MBigucci em
seus 28 anos

disponível no Facebook, com
buscador, corretores on-line,
fotos, eventos e muitos mais. É só
clicar e curtir.

* Encontre seu
MBigucci – busca
eficiente com escolha
de: cidade,
preço, tipo de imóvel

* Status da
obra – fotos e
porcentagem de
cada etapa da
obra, mês a mês

* Redes Sociais – 100% integrado ao Facebook, Twitter, YouTube,
Flickr, Linkedin,Foursquare, Slideshare e Blog corporativo, com fácil
compartilhamento de informações na web

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!
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 FEVEREIRO DE 2012:
Av. Sen. Vergueiro, 3597 • 5º andar • sl.55 • 09601-000
Rudge Ramos • São Bernardo do Campo • SP

site: www.caram.com.br
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MBigucci entrega Celebration: condomínio
clube em São Bernardo do Campo

NOTÍCIAS

Empreendimento vem somar-se aos mais de 280 edifícios com a marca da construtora

U

ma grande celebração entre os novos
moradores marcou a inauguração do
condomínio Celebration, com a entrega
da torre Super Star; mais um empreendimento
construído com a qualidade da MBigucci. O
condomínio está localizado na Rua Rosa Rosalém
Daré, 40 – Bairro de Rudge Ramos, em São Bernardo
do Campo-SP.
Com direito a coquetel, fotos instantâneas, DJ
e sorteio de brindes, o evento ocorreu no dia 23 de
novembro de 2011 e reuniu cerca de 300 convidados
em um clima de muita alegria e satisfação. Além dos
novos proprietários, que levaram familiares e amigos

Torre Super Star foi a
primeira entregue

para conhecer o Celebration, a equipe técnica e os
diretores da MBigucci estiveram presentes para dar
as boas-vindas a todos. O evento teve transmissão em
tempo real no Twitter da MBigucci (via TwitCan).
A inauguração contou ainda com diversas
empresas apoiadoras, que colocaram seus serviços à
disposição dos novos moradores, além de sortearem
brindes como cooktop, tablet e cesta de produtos para
estética. Apoiadores: AllShop (eletrodomésticos e
aquecedores), Arte Cozinhas/Todeschini (móveis
planejados), Astratto (móveis planejados), - Banco
Itaú/Credipronto (financiamento imobiliário),
Caram (administradora de condomínio), Espaço
Aberto (fechamento de sacadas), Hebrom e Muram
(reformas e serviços de construção), Onodera
(clínica de estética), Prata System (terceirização
de serviços), SPMAD (pisos de madeira) e Talismã
Design (móveis planejados).

Corte da fita inaugural reuniu os novos proprietários,
diretores e colaboradores da MBigucci
Quadra esportiva
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Playground e
paisagismo
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Piscina adulto

Simone Toledo e a filha Sophia
(Ed. Super Star)

Paulo Sérgio S. Filho e Simone Lara
(Ed. Super Star)

bem a família
Milton e Sueli Bigucci rece
e os filhos Melissa e
Miyata: Marcelo, Tatiana
)
Guilherme (Ed. Super Star

quoto e Ronaldo
Maria Jane Gomes S. Pas
a Star)
Augusto Pasquoto (Ed. Meg

Satisfação – O casal Marcel e Tatiana Miyata, que vai morar em um das
coberturas, comentou a alegria do momento: “Compramos ainda no lançamento.
Na época, viemos olhar só de curiosos e acabamos fechando negócio na mesma
hora. A planta diferenciada e a atenção que recebemos do corretor Nerginho foram
decisivos para a escolha. Gostamos bastante do resultado, a quadra está muito bem
montada e a sauna também, atingiu nossas expectativas”, comentaram. Os filhos do
casal, Melissa de 4 anos e Guilherme de 8, também estavam ansiosos para brincar
no playground e na quadra.
A família Brunelli, Álvaro, Conceição e a filha Viviane, também elogiou o condomínio:
“As áreas comuns foram feitas com extremo bom gosto. O empreendimento ficou com um
astral muito bom. Gostamos principalmente do agility dog, pois temos duas cachorrinhas
que vão adorar”, comentaram.
O presidente da construtora, Milton Bigucci, agradeceu a confiança dos clientes e o
trabalho de toda a equipe da MBigucci que tornou
possível mais este empreendimento: “Vejo estampado
nos olhos de vocês a alegria em receber este condomínio,
dentro da melhor qualidade. Desejo que todos sejam
muito felizes aqui”, destacou Bigucci.

Liane A. Celeghim, Valter Pascoalini Jr. e o
filho Gustavo Pascoalini (Ed. Mega Star)

Viviane, Conceição e Álvaro Brunelli
(Ed. Super Star), com a colaboradora Débora
is Gimenes
Jonathan Hernandes e Tha
(Ed. Super Star)

Fitness center

Diretores da MBigucci dão as boasvindas aos proprietários

e Cristina
Luciano Martins de Oliveira
)
Gallego Dias (Ed. Super Star

Últimas unidades
Além do edifício Super Star, já entregue, o Celebration é
composto por mais uma torre, Mega Star, que estará pronta em
julho de 2012. Ambas com poucas unidades disponíveis. Visite
apartamento modelo decorado e plantão de vendas na Rua
Rosa Rosalém Daré, 40 – Rudge Ramos – SBCampo-SP

Tel.: (11) 4368-1688.
www.mbigucci.com.br/celebration
MBIGUCCI NEWS
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Conheça
seu Vizinho

Tatiana, Clebson e a
linda Maria Eduarda

Arquivo pessoal

Ficar perto da família, em uma ótima cidade, com segurança,
lazer e toda a estrutura necessária. Esses foram os motivos que
levaram o casal Clebson Pereira de Abreu, 29 anos, e Tatiana Helen
Lima Pereira, 30 anos, a escolher o Ed. Requinte no condomínio
Status MBigucci. O empreendimento já está em construção pela
MBigucci na Estrada das Lágrimas, 1466, em São Caetano do Sul,
considerada a melhor cidade do Brasil para morar. “Minha irmã
também está de mudança para São Caetano e aqui tem ótimas
escolas para nossa filha e muitas atividades para a terceira idade”,
comenta Tatiana já pensando no futuro.
O casal ficou sabendo do Ed. Requinte pela internet e quando eles
foram conhecer foi
amor à primeira vista:
“Nos apaixonamos
pelo empreendimento,
pois o apartamento
é da maneira como
sonhamos um dia e
terá uma grande área
de lazer, tudo com um

24
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preço acessível”, contam.
Os olhos azuis da pequena
Maria Eduarda, de 5 anos, irão
brilhar ainda mais quando ela ver
a brinquedoteca, piscina infantil,
playground, espaço kids, salão de
jogos infantil e diversas pracinhas
que o condomínio terá. Os papais,
Clebson e Tatiana, também terão
a oportunidade de relaxar e
aproveitar momentos de lazer no
fitness, piscina, sauna e salão de jogos, além é claro de reunir toda
a família e amigos para um gostoso encontro no espaço gourmet,
com churrasqueira e forno para pizza.
“Não conhecíamos a MBigucci, mas fizemos pesquisas pela
internet, o que nos tranquilizou,
pois pudemos perceber que se
tratava de uma empresa idônea
e bem reconhecida na região do
ABC”, explicam.
Clebson é analista comercial
e Tatiana, engenheira ambiental,
ambos têm uma rotina bem puxada durante a semana, com
muito trabalho e estudo; Tatiana também cursa pós-graduação
duas vezes por semana. Mas o final de semana é sagrado:
“Passamos em família e com os amigos para aproveitarmos cada
minuto. Gostamos muito também de ir para o litoral norte, em
Caraguatatuba, onde os meus pais têm casa e quando estamos
em São Paulo, vamos a lugares onde podemos levar a nossa filha
como cinema, shoppings e restaurantes”, conta Tatiana.
Parabéns ao casal pela conquista do imóvel. O sonho começa
a se concretizar!
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CAPITAL HUMANO

De office boy a

contramestre
Uma grande empresa se faz
também com o reconhecimento
ao trabalho e à dedicação dos
colaboradores. É o que iremos
conhecer com a história de Reinaldo
Alves do Amaral Junior, colaborador
da MBigucci há 16 anos

A

maral, como é conhecido na
MBigucci, tem uma carreira em
plena ascensão. Entrou como officeboy, aos 16 anos, foi promovido a apontador,
fiscal de obra, fiscal de obra sênior,
encarregado de obra e hoje está na função de contramestre.
Promoções que vieram pelo reconhecimento à dedicação e
ao comprometimento que tem em seu trabalho.
Hoje, aos 32 anos de idade, ele se recorda com carinho
de quando entrou na empresa. “Foi em 1995. Na época, meu
irmão (Daniel) trabalhava aqui e eu tinha acabado de fazer o
curso de office boy no CAMPI – Círculo de Amigos do Menor
Patrulheiro do Ipiranga – instituição que, por coincidência,
era presidida pelo dr. Milton Bigucci, que também é o
presidente da construtora”, conta. Por indicação do irmão,
Amaral fez um teste na construtora e começou a trabalhar
como boy na área de Cobrança. “Nesta época, a MBigucci
era bem menor, todos éramos muito jovens e próximos.
Lembro das brincadeiras entre o Marcos Alberto (atual
gerente de Contabilidade e RH) e o João Cláudio (gerente de
Manutenção) na hora do almoço, que disputavam um ‘pegapega’, correndo feito crianças e também das corridas que
disputávamos juntos em Santos, diz”. “Hoje, a construtora é
bem maior, cresceu rapidamente, mas continua no clima de
uma grande família. Aqui você tem abertura com a diretoria,
pode colocar suas opiniões e sugestões”, complementa.
O contramestre conta que seu primeiro grande desafio na
empresa foi no início de 2000, no condomínio Independence
Park, primeiro condomínio clube
construído pela MBigucci. “Era uma
obra muito grande, no Ipiranga,
com três torres e muitos itens de
lazer”. Hoje Amaral encara um outro
desafio, mas também de grandes
proporções: a construção do mega
condomínio industrial, MBigucci
Business Park Diadema, no Bairro

26

MBIGUCCI NEWS

Piraporinha, em Diadema-SP.
“Ser contramestre nesta obra é
uma grande responsabilidade
e também um grande orgulho,
pois me sinto valorizado por
terem me escolhido para cá. É
uma das maiores obras que já
vi na MBigucci. Tudo é muito
grandioso por aqui, são milhares
de estacas, grandes maquinários,
muitos homens trabalhando...”.
“Digo que se você quiser crescer, na MBigucci você
tem a oportunidade, basta fazer por merecer e estudar.
Se continuar assim, acho que me aposento aqui, pois a
empresa cresce e a gente cresce com ela”, afirma
Com a formação técnica de mestre de obras, pelo
Senai, Amaral teve de trancar o curso universitário de
engenharia este ano, mas afirma que vai voltar à faculdade
em 2012. “Minha esposa é enfermeira e trabalha à noite,
então sou eu que cuido das crianças nesse período. Faço
de tudo em casa e eles até elogiam minha comida, dizem
que meu tempero é diferente”, brinca.
É exatamente com a família: a esposa Angela e
os filhos Gabriel, 13
anos, Rafaela, 6 anos,
e Natália, 3 anos,
que Amaral gosta de
ficar quando não está
na MBigucci. “Gosto
também de ir para a
igreja, sou evangélico e
faço parte de um grupo de
louvor”, diz. E se sobra um
tempinho, o contramestre
vira mestre no futebol e
no videogame, junto com o
filho Gabriel.

MBIGUCCI NEWS
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RETROSPECTIVA

2011

Um ano de
realizações

28
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2011

Janeiro

2011

Fevereiro

• Lançamento do UP
MBigucci, condomínio
clube localizado na
Rua Itu, 293, ao lado do
Shopping Metrópole, em
São Bernardo do Campo.
Um projeto moderno e
diferenciado com ampla
estrutura de lazer.

• Lançamento em São Caetano do Sul do Status
MBigucci, localizado na Estrada das Lágrimas,
1466, Jardim São Caetano. Empreendimento com
vários itens de lazer e funcionalidade nas opções
de plantas oferecidas. Um novo referencial para se
viver bem na melhor cidade do Brasil

2011

Março

2011

Abri l
• Início das obras do
MBigucci Business
Park Diadema, mega
condomínio industrial
localizado na Av.
Fagundes de Oliveira, 538
– Piraporinha – Diadema.

• Inauguração da nova sede da
MBigucci, o Centro Empresarial
Roberto Bigucci, localizado na
Av. Senador Vergueiro, 3597 –
Rudge Ramos, São Bernardo
do Campo. O evento, realizado
dia 16/3, reuniu mais de 200
convidados entre autoridades,
empresários do setor imobiliário
e instituições financeiras.

• Premiação da
MBigucci no
Ranking ITC
Net que apontou
a construtora
entre as 70
maiores do país.

• Entrega do
condomínio
Eleganza Mooca,
localizado na Rua
Dianópolis, 1239
– Mooca-SP. O
empreendimento,
100% vendido
durante a
construção, teve uma
das maiores valorizações
da região. O evento de
entrega foi o primeiro
transmitido em tempo
real pelo Twitter.
MBIGUCCI NEWS
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Maio

2011

2011

• Lançamento do Classic
MBigucci, condomínio clube
de alto padrão localizado na
Rua Eng. Isaac Garcez, 418 –
Rudge Ramos, São Bernardo
do Campo.

• Milton Bigucci, fundadorpresidente da MBigucci,
completou 50 anos de
trabalho na Construção Civil,
dia 19/5.

• MBigucci comemorou
os bons resultados
obtidos no Feirão da
Caixa, realizado em São
Paulo entre os dias
13 e 15 de maio.

• Ranking da Revista
Grandes Construções
aponta a MBigucci
como a 15ª maior
construtora da
Região Sudeste

m
• Em parceria inédita co
,
nte
De
de
a empresa Palito
seu
eu
nd
ve
a MBigucci
primeiro apartamento
em site de compra
coletiva, com bônus
de R$ 7 mil.

Julho

2011

• MBigucci é apontada entre as
maiores da Região Metropolitana
de São Paulo, na 28ª posição, pelo
Ranking da Revista O Empreiteiro

2011
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Agosto

• MBigucci entrega no dia 9/8 o condomínio Allegra
MBigucci, no Bairro do Limão-SP. O evento, com mais
de 300 convidados, foi filmado pela TV Globo para uma
série de reportagens.

• Reafirmando seu
compromisso com o Pacto
Global da ONU, a MBigucci envia
o relatório de comunicação de
progresso de suas ações.

za, localizado na
• Início das obras do Realiz Saúde-SP. Sucesso
0, B.
Rua Manoel Salgado, 10
ento teve 116
dim
en
pre
em
de vendas, o
em apenas 8 horas.
apartamentos vendidos

Junho

• Os diretores
Milton Bigucci e
Roberta Bigucci
foram eleitos
novamente para
compor a diretoria
do Secovi-SP,
biênio 2012/2014.

2011

Setembro

2011

Outubro
• MBigucci lança o
seu novo Portal, com
navegação mais rápida
e totalmente interativo
com as redes sociais.

• Lançamento do
First Class, localizado na
Rua Ascencional, 237 –
Morumbi. Privilegiando
a qualidade de vida, o
empreendimento terá
muitos itens de lazer e
mais de 500 m²
de jardins.

2011

Novembro
• Entrega do
condomínio clube
Celebration – Ed. Super
Star, localizado na Rua
Rosa Rosalém Daré,
40 –Rudge Ramos, São
Bernardo do Campo.
Evento reuniu
300 convidados no dia
23/11.

• 28 anos de fundação
da MBigucci,
completados dia 24
de outubro.

2011

Dezembro

• Pré-lançamento do condomínio clube
Olimpic MBigucci, localizado na Rua Manoel
Salgado, 333 - B. Saúde-SP.

• Pelo sexto
ano seguido a
MBigucci recebe
a certificação
do Programa
Qualificação
Essencial (PQE) do
Secovi-SP.
MBIGUCCI NEWS
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POR AÍ

Saúde:

Dados:km²

Área: 9,23
0.780 hab
População: 13 ográfica:
em
D
Densidade
tantes por km²
12,240.89 habi elevado)
to
IDH: 0,94 (mui

Curiosidades:

4 O Bairro Saúde foi um
dos primeiros a receber
o Metrô (Linha-Azul) em
setembro de 1974.
4 O nome “Saúde” veio da
Paróquia Nossa Senhora da
Saúde, construída em 1910,
e inicialmente conhecida
como capela de Santa Cruz.

A

o bairro que não
para de crescer

Não estranhe se achar que está na Liberdade, pois os
japoneses também predominam na Saúde

qualidade de vida e as características
predominantemente residenciais
do Bairro Saúde – Zona Sul de
São Paulo – vêm destacando o local como
um dos mais procurados para se viver na
cidade paulistana.
E não é à toa que o Bairro não para de
crescer. As ruas arborizadas e tranquilas,
a facilidade de acesso às principais vias e
a proximidade com comércios e serviços,
parques e escolas fazem da Saúde um bairro
prático e gostoso de morar.
Outra peculiaridade é a forte
característica familiar do local. Pelas
calçadas e praças é possível ver muitas mães
e babás com carrinhos de bebês, donos

passeando com seus cães, pais e filhos, além
dos muitos “olhos puxados”. Isso mesmo, o
Bairro Saúde é também um dos preferidos
da colônia japonesa de São Paulo, ficando
atrás somente da Liberdade e Aclimação.
Com fácil acesso a vários pontos
da cidade, a Saúde faz divisa com os
bairros Vila Mariana, Jabaquara, Cursino,
Ipiranga, Moema e Campo Belo, além de
estar a poucos minutos do Grande ABCD
e da Baixada Santista. Servido pelo Metrô
e várias linhas de ônibus, o bairro também
está a poucos minutos das Rodovias
Anchieta, Imigrantes e Av. Bandeirantes.
Colaboração: Vanessa Stibich

Divulgação

Bairro Saúde é o
terceiro com maior
concentração de
japoneses
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Nas proximidades:
* Zoológico de São Paulo
Em uma área de 824.529 m2 de Mata
Atlântica, o Zoo abriga mais de
3.200 animais, além de muito verde. Av. Miguel Stéfano, 4.241 - Água
Funda. Telefone: (11) 5073-0811
www.zoologico.sp.gov.br

Divulgação

Foto: Vanessa Stibich

* Jardim Botânico
Av. Miguel Stéfano, 3687 – Água Funda
Tel. (11) 5067-6000 www.ibot.sp.gov.br
Com 360 mil m², oferece algumas
das mais lindas paisagens da cidade
de São Paulo, abrigando espécies de
plantas do Brasil e do mundo. Preserva ainda as nascentes do histórico
Riacho do Ipiranga.

* Centro de Exposições Imigrantes
Rod. Dos Imigrantes, Km 1,5 – Água
Funda. Telefone: (11) 5067-6767 www.
centroimigrantes.com.br/
Com 240 mil m² de área, recebe feiras
nacionais e internacionais como: Campus Party, Feirão da Caixa, entre outros.

* Shopping Plaza Sul
Praça Leonor Kauppa, 100 – Saúde.
Tel: (11) 5077-7300 www.shoppingplazasul.com.br
Um dos principais centros de compra
da Região, possui 220 lojas e duas Praças de Alimentação.

Divulgação

Divulgação

Foto: Vanessa Stibich

Nova Saúde!

Perspectiva artística da

fachada

É no Bairro Saúde, mais precisamente
na região conhecida como “Nova
Saúde”, que será construído o Olimpic
MBigucci, um empreendimento
completo em todos os sentidos, com
todo lazer e infraestrutura que você
precisa. Leia matéria na página 34.

MBIGUCCI NEWS
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Completo em todos os sentidos

PRÉ-LANÇAMENTO
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PRÉ-LANÇAMENTO
Perspectiva artística da fachada

A

mplos espaços de lazer com a privacidade e a segurança que você
precisa em uma ótima localização. Esse é o Olimpic MBigucci, o novo
conceito de moradia que será lançado em
breve no Bairro Saúde com a qualidade e
a marca da construtora MBigucci. O empreendimento será construído em um terreno de 5.648,70 m², na Rua Manoel Salgado, 333 – Bairro Saúde, São Paulo. Um
local privilegiado com todas as facilidades
para o seu dia a dia.
Com uma imponente fachada contemporânea, o Olimpic MBigucci terá
oito opções de plantas diferenciadas,
com áreas privativas que variam de
46m² a 71m², com opção de 2 dormitórios e de 2 ou 3 dormitórios com suíte.
O projeto também oferece terraço grill,
com churrasqueira (opcional).
Projeto arquitetônico:
Mauricio da Silveira Vera
Paisagismo: Verdi Salerno
Design de Interiores: José Carlos de
Paula Luz

4 3 torres tos
amen
4 210 apart. (com suíte)
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4 2 ou 3 do a 71m² de
4 46m²
a
área privativgaragem
e
d
gas
4 1 ou 2 va
,
Salgado, 333
Rua Manoelde-SP
Saú
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Plantão de v 898
-8
(11) 2083
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Perspectiva artística da vista aérea

Lazer
completo:

Área privativa com Terraço Grill e
opção de churrasqueira
Perspectiva artística da churrasqueira

Localização:

O Olimpic MBigucci será construído na Rua Manoel Salgado, 333 – Bairro
Saúde, São Paulo. Um local em pleno desenvolvimento e com todas as facilidades. Escolas, unidades de saúde, comércios, parques, transporte público e
toda estrutura necessária para o seu dia a dia. O Olimpic MBigucci também
fica a dois minutos da Rodovia Anchieta, com fácil acesso à Região do ABC e
à Baixada Santista, assim como da capital paulista.
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4 Brinquedoteca
4 2 Churrasqueiras
com pergolado
4 Deck Molhado
4 Espaço Mulher
4 Espelho D’Água
4 Forno de pizza
4 Fitness Center
4 Labirinto infantil
4 Parque Infantil
4 Playground
4 Piscina Adulto com raia
4 Piscina Infantil
4 Praça Central com Pergolado
4 Praça da Babá
4 Praça de Convivência
4 Praça de Descanso
4 Praça de Entrada
4 Praça dos Namorados
4 Praça Jovem
4 Quadra Recreativa
4 Salão de Festas
4 Salão de Jogos Infantil
4 Salão de Jogos Adulto
4 Solarium
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PRÉ-LANÇAMENTO
Perspectiva artística da brinquedoteca

Máximo de conforto e lazer
– Privilegiando a qualidade de
vida, o Olimpic MBigucci contará
com variados espaços planejados
especialmente para você e sua
família desfrutarem momentos
de lazer inesquecíveis. Por tudo
isso, o Olimpic MBigucci é a
mais perfeita tradução de viver
bem. Conheça mais no site:
www.mbigucci.com.br/olimpic
Perspectiva artística do salão de jogos (adulto)
Perspectiva artística do espaço mulher

Perspectiva artística do salão de jogos (infantil)

Perspectiva artística do salão de festas

Plantão de Vendas
Visite o plantão de vendas na Rua Manoel
Salgado, 333 – Bairro Saúde, São Paulo-SP. Aberto
diariamente, das 9h às 19h, incluindo finais de
semana e feriados.

Tel.: (11) 2083-8898
www.mbigucci.com.br/olimpic
36
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ARQUITETURA

Estrutura:
A

onde o sonho
se concretiza

o vermos um prédio pronto - sala, quartos, cozinha, terraço, piscina, playground,
churrasqueira... - nem imaginamos as milhares de pessoas, máquinas, equipamentos
e, principalmente, cálculos que foram necessários para transformar o que era
apenas um desenho na planta, em uma estrutura concreta, segura, funcional e bonita.
Para conhecermos um pouco da função e importância dos projetos estruturais nos edifícios,
convidamos para um bate-papo os proprietários da empresa M&P Projetos Estruturais Ltda:
Elisabete Mukden e Waldyr Ponzio. Juntos há 30 anos e trabalhando no mesmo ramo, o casal –
ele com 85 anos de idade e ela com 61 - soma uma grande experiência profissional e pessoal. São
mais de 2,5 milhões de m² de estruturas projetadas entre prédios residenciais e comerciais e uma
paixão incondicional pelos cálculos à mão. Toda essa experiência é compartilhada com a MBigucci em praticamente todos os 281 edifícios da construtora desde a sua fundação, em 1983.

Waldyr Ponzio e Elisabete Mukden: mais de 2,5 milhões de m²
de estruturas projetadas
38
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“A arte do
projeto
estrutural é
pegar a ideia
abstrata e
fazê-la de forma
concreta”
Elisabete Mukden

MBigucci News – Há quase 3 décadas a
M&P faz os projetos estruturais para
a MBigucci. Qual o segredo desse bom
relacionamento?
Elizabete Mukden – Creio que conquistamos
a MBigucci porque procuramos atendê-la o
mais rápido possível, seja no desenvolvimento de novos projetos seja no caso de dúvidas
dos já existentes. A agilidade é essencial para
que a obra não fique parada, não gere atrasos. Outro fator que contribui para o sucesso é que na MBigucci, os
projetos de arquitetura e de estrutura nascem juntos, assim como os
projetos de hidráulica, elétrica, paisagismo e outros.Trabalhamos
sempre em espírito de equipe e isso facilita muito. Nosso maior orgulho é passar na frente de uma obra que projetamos e vê-la pronta, sendo utilizada.
Waldyr Ponzio – Lembro que fui apresentado ao Milton Bigucci (presidente da construtora) pelo renomado arquiteto Alcindo
Dell’Agnese, no início dos anos de 1980. Nessa época, executamos
um primeiro projeto para o Bigucci no Rudge Ramos – São Bernardo do Campo. Daí para frente já perdi as contas de quantos
projetos fizemos.
MBigucci News – Qual o papel do projeto estrutural na
construção de um condomínio?
Mukden e Ponzio – Nossa função é projetar uma estrutura que
atenda às normas técnicas, garantindo a estabilidade, a segurança
do prédio, além de atender à arquitetura. Para exemplificar: o arquiteto projeta os espaços - cozinha, quartos, sala, áreas comuns de
lazer, onde cada um ficará, qual o tamanho etc. A arte do projeto
estrutural é pegar a ideia abstrata e fazê-la de forma concreta. É a
parte estrutural que calcula tudo o que será necessário (concreto,
aço, vigas, paredes, lajes, pilares etc) para que o prédio fique “em pé”
de forma segura e dentro do que o arquiteto projetou.
MBNews – A parte estrutural de um prédio também precisa
de manutenção?
Waldyr Ponzio – Claro. Assim como um apartamento ou as áreas
de lazer de um edifício requerem manutenção, a estrutura de concreto também precisa de cuidados. Por exemplo, se um carro bater

Perfil

Waldyr Ponzio, 85 anos, iniciou como
desenhista de estrutura em 1946, no Rio
de Janeiro, cidade natal.“Nasci no local
onde hoje é o sambódromo, acho que
é por isso que gosto tanto de dançar”,
brinca. Foi o engenheiro Celso da Cunha Gonçalves, que trabalhava
para a Marinha e Aeronáutica nesta época, quem despertou em
Ponzio a paixão pela área. Em 1953, foi transferido para a cidade
de Guaratinguetá, em São Paulo, a fim de executar a construção
do novo Prédio do Comando da Escola de Especialistas da
Aeronáutica, em funcionamento até hoje. Desde então, fincou

em um pilar na garagem, deixando a
ferragem exposta, isso pode enferrujar
e causar danos à estrutura. Síndicos
e zeladores devem sempre monitorar
de forma preventiva se há fissuras ou
ferragens expostas em vigas e pilares e também verificar possíveis
infiltrações nas caixas d’água. Se constatado, o problema deve ser
investigado por equipe especializada.
MBigucci News – Que outras informações são importantes
o novo morador saber sobre a estrutura do prédio?
Elisabete Mukden – Uma delas é quanto ao peso limite que as lajes
foram projetadas para suportar. Normalmente é até 150 kg por m²
nas áreas secas (sala, quarto) e 200 kg por m² nas áreas molhadas (lavanderia, cozinha, banheiro). Uma dica importante é nunca
sobrecarregar um único ponto da laje. Durante uma reforma, por
exemplo, quando for descarregar o material de construção, principalmente os mais pesados, como porcelanatos, pedras e outros
sempre distribua as caixas em montes separados. Nunca empilhe
todas as caixas em um só canto do ambiente, isso pode provocar
um sobrepeso além do que laje suporta, prejudicando a estrutura.
Waldyr Ponzio – Outra dica importante é sempre consultar o
manual do proprietário e as plantas de hidráulica e elétrica antes
de qualquer reforma. Principalmente se você pretende fazer uma
ampliação, tirar alguma parede, aí também é essencial consultar
a construtora, pois alguns prédios são projetados em Alvenaria Estrutural, onde as paredes têm a função de estrutura, de sustentação
(substituindo vigas e pilares), e ao retirá-las você pode colocar em
risco a estabilidade de toda a edificação, por isso é muito importante que se for mexer em alvenaria, consulte antes a construtora.

raízes no estado paulista, onde constituiu
sua vida pessoal e profissional.
Elisabete Mukden, 61 anos, é a
engenheira responsável pela M&P
Projetos Estruturais. Por influência
do pai, desenhista, tomou contato e
gosto pela profissão ainda adolescente.
Mas os desenhos foram substituídos,
temporariamente, para uma carreira de sucesso na área pública no
Banco do Brasil. Quando se aposentou, voltou à engenharia, sua
verdadeira paixão e não largou mais.
Juntos, Mukden e Ponzio, levam a sério uma frase que têm
estampada na casa onde moram:“O ingrediente para o sucesso é o
amor que você coloca no que está fazendo”.
MBIGUCCI NEWS
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GASTRONOMIA

É Natal!
A

Capriche na massa!

lém dos tradicionais assados (tender, peru, pernil) que compõem a
ceia de Natal, a massa é um prato que não pode faltar no cardápio.
Preferencialmente, escolha uma recheada com queijos como rondelli,
conchilione ou caneloni. Para um toque especial ao prato, convidamos a experiente culinarista Marli Guadagnini, do Buffet Guadagnini, que ensinará a
receita de um molho branco diferente que leva espinafre e calabresa. “Ele é
mais leve, nutritivo e muito saboroso e pode acompanhar até mesmo as massas simples como penne ou espaguete”, comenta Marli.

Farofa de Banana com Frutas Secas

Um outro acompanhamento que faz sucesso na ceia é a farofa. Confira
a receita da farofa de banana com frutas secas, do Buffet Guadagnini:

Molho Branco
Especial
Ingredientes
• ½ cebola ralada
• 1 colher de manteiga
• 100 g de bacon
• 200 g de calabresa defumada ralada ou triturada
no liquidificador
• 2 colheres de sopa de amido de milho
• 1 litro de leite
• 1 lata de creme de leite sem soro
• Espinafre a gosto (picado bem fininho)
• Salsa a gosto
• 2 sachês de tempero pronto – sabor caldo de galinha
Preparo
Frite o bacon na manteiga, em seguida acrescente a cebola e a
calabresa e deixe refogar por dois minutos, coloque o espinafre
picado, o leite e deixe ferver. Após levantar fervura, abaixe o fogo e
acrescente o amido de milho já diluído em meio copo de leite frio.
Cozinhe por 10 minutos, misturando bem, até o molho engrossar.

Ingredientes
• 1 colher de manteiga
• 6 bananas picadas em rodela (à exceção da maçã, pode
ser qualquer tipo)
• 4 ovos batidos
• ½ xícara de óleo
• 1 calabresa picada
• 1 cenoura crua ralada
• Uva passa, nozes, damasco e frutas cristalizadas a gosto
• 1 xícara de farinha de mandioca crua e ½ xícara de farofa pronta
• 1 sachê de tempero pronto
Modo de preparo
Fritar rapidamente as bananas picadas em 1 colher de margarina.
Reservar. Em outra panela, adicione o óleo e frite bem os ovos
batidos com a calabresa picada. Acrescente a cenoura ralada,
a banana, a uva passa, as nozes e frutas cristalizadas a gosto e
misture tudo ainda com o fogo aceso. Por último, acrescente a
farinha de mandioca, a farofa pronta e o tempero. Retire do fogo
e misture bem.
“A farofa deve ser feita bem próximo ao momento
de servir, no máximo uma hora antes”

“É o amido de milho que deixa a massa mais leve. O segredo é sempre diluí-lo em leite frio antes de acrescentar ao
molho e, depois, cozinhar bem”.

Perfil

Marli Guadagnini – despertou o interesse pela culinária ainda na infância, vendo uma vizinha
mineira cozinhar. De posse das receitas da vizinha, ela sempre dava seu toque pessoal, alterando
ingredientes. Após a insistência de amigos e familiares que saboreavam suas receitas, a culinarista criou ou Buffet Guadagnini, há 11 anos. “Meu prazer é ver as pessoas gostarem do que estão
comendo. Isto me inspira a criar novos pratos”, conta.
Contatos: buffetguada@terra.com.br / (11) 4392-1272 ou (11) 8506-8642
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ventilação natural
trilhos imperceptíveis
pelo lado externo

sistema de alta
durabilidade e
resistência

proteção contra
chuva, poeira e poluição

abertura total
dos vidros

Quando o assunto é tecnologia, segurança e proteção, a melhor sacada é optar pelo
sistema de fechamento da Espaço Aberto. No mercado há mais de nove anos a empresa
desenvolveu e patenteou um sistema eficiente e de prática instalação.
Sem a existência de esquadrias verticais e com a possibilidade de abertura total dos vidros,
garante ao ambiente a luminosidade e ventilação natural. Independente do projeto arquitetônico, o sistema Espaço Aberto se adapta perfeitamente a áreas retas, curvas ou angulosas.

Autorizado
Window Film

11 4122-3652
www.espacoaberto.com.br

www.pontobr.net

Aproveite ao máximo
o seu espaço

Fotos: Arquivo Pessoal
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TURISMO NO EXTERIOR

A arte de cair na estrada

*Esta matéria é uma contribuição de Caio Agudo, colaborador do Departamento de
Marketing da MBigucci, que compartilha aqui suas aventuras como “mochileiro”

A

s minhas histórias começam em 2009, quando tive a
oportunidade de morar do outro lado do mundo com
objetivos educativos e sociais, mas que logo se tornariam mais culturais do que qualquer outra coisa.
Na Austrália, cidade de Brisbane, a 3ª maior do país, eu
morei, estudei, trabalhei, e o mais memorável de tudo: conheci pessoas inesquecíveis e únicas de todos os lugares do
planeta. Pessoas que me fizeram aprender o verdadeiro valor
da amizade, pois éramos solitários em um mundo novo e
desconhecido e nos demos conta de que se não nos uníssemos iríamos nos perder naquilo tudo, e isso me fez adorar
esse novo estilo de vida.
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Decidi que era isso o que
eu queria, explorar novas
culturas, conhecer novas
pessoas, experimentar novos
sabores, me jogar sem saber
o que me esperava.
O incerto era o que me
atraia. Mergulhar em situações
não pensadas cuja única estratégia era a do improviso, como
comprar um ticket de metrô
numa megalópole como Dubai
MBIGUCCI NEWS

e descer em um ponto não planejado, só para fugir do padrão,
e se deparar com o lado menos famoso da cidade, mas encantador, avistando no horizonte o prédio mais alto do mundo
(Burj Khalifa) contrastando com a pobreza dos transportadores de jóias.
Ou mesmo arriscar a travessia de uma ilha para outra (de
Koh Phi Phi Don para Koh Phi Phi Leh) na Tailândia, com pequenos barcos, em um dia de mar bravo, sabendo que há alguns
anos, aconteceu ali o maior Tsunami da história até então, só
para ter o gostinho do risco com final feliz, afinal, era aquele
o mesmo caminho que o Leonardo Di Caprio fez para chegar
até a famosa “Praia” (Maya Bay), que deu nome ao seu filme de
1999, e afirmo uma coisa, a travessia valeu muito a pena.

(Krabi) já é para os corajosos, agora, escolher a estadia mais
barata por conta dos gastos em excesso, ah, isso sim é só para
os bravos. No momento em que você passa pelo corredor, cercado por enormes trepadeiras, quase pisa em uma boneca esquecida por alguma criança, e chega ao seu quarto, quer dizer,
para eles aquilo era um quarto, a suspeita de que a noite não
vai ser das mais tranquilas já virou fato.
Uma outra noite inesquecível começou em uma tarde em
Dubai, quando contratei um jipe para me levar para o meio
do deserto dos Emirados Árabes para ver um pôr-do-sol sem
nada ao meu redor. Paramos em um acampamento árabe no
deserto, onde milhares de turistas já estavam aguardando o
que viria a acontecer. Pois bem, andei de camelo, jantei pratos
típicos, assisti a uma dança do ventre, porém o mais fantástico
estava por vir e eu nem sabia. Por um instante resolvi levantar
do lugar em que eu estava, muito bem acomodado por sinal,
e fui até os tapetes que disponibilizavam Narguilés, os famosos cachimbos de água utilizados para fumar, e me deitei para
apreciar aquele momento. O auge da noite foi quando, durante 10 minutos, todas as luzes do acampamento se apagaram, e
em um ato mágico, eu estava ali, deitado, estático e espantado
com a perfeição daqueles minutos, sob as luzes de um oceano
de estrelas naquela imensidão de areia. Me dei conta de que
se eu não tivesse me levantado daquele lugar que eu já estava
acomodado, aquele instante provavelmente não teria sido tão
especial. Está aí uma lição que eu levo comigo.

Quando pisei em Bali, na Indonésia, meu maior desejo era
saltar do AJ Hackett, o bungee jump mais exótico de todo o
mundo instalado à beira da praia de Kuta, a mais famosa da
ilha. O salto, de 45 metros de altura, é feito de dentro de uma
casa noturna (Double Six Nightclub), caindo em uma piscina
de 3 metros de profundidade.

Para os mochileiros, as escolhas são feitas na hora, sem
calculadoras ou roteiros na tela do notebook
Em viagens como essas o fato de não dormir bem ou mesmo não dormir, é bem comum. A Tailândia foi uma experiência que mudou meu conceito do medo, afinal dormir em um
albergue em um ponto isolado de uma cidade pouco turística

Enfim, as oportunidades podem estar camufladas no seu
dia-a-dia, no trabalho, na escola, na rua, em casa, assistindo a
algum programa ou praticando algum esporte. Elas aparecem
para cada um de uma maneira. Para mim apareceram como as
histórias descritas acima. A oportunidade de viajar como mochileiro e poder estar em situações diferentes do comum me
fez valorizar mais a amizade, a família e o agora, o presente,
o momento, viver intensamente o instante, porque, por mais
clichê que essa frase possa parecer, a felicidade mora aí.

On the Road! =)
MBIGUCCI NEWS
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SUSTENTABILIDADE

Hora de reciclar e ajudar!

C

om o final de ano chegando e o décimo
terceiro salário também, muitas
pessoas aproveitam para comprar
novos celulares, computadores, impressoras,
tablets, TVs... Mas o que fazer com os
equipamentos antigos?
Jogar no lixo comum, nem pensar! Quase
todos os eletroeletrônicos possuem componentes químicos e metais pesados que podem
causar grandes danos ao meio ambiente, contaminando o solo e o lençol freático.
O descarte consciente é o melhor caminho.
Além dos fabricantes serem obrigados a receber equipamentos obsoletos de volta, há muitas instituições que recolhem esses materiais
utilizando-os em programas sociais de inclusão digital e qualificação para jovens, além de
bazares e outros usos.
Veja onde descartar/doar seus eletroeletrônicos sem prejudicar o meio ambiente e
ainda ajudar quem precisa:

Lar Escola Pequeno Leão
www.larpequenoleao.org.br
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Visentainer, 610 – B. Assunção –
.
922
9-2
Campo-SP. Tel.: (11) 410

SEMASA

www.semasa.sp.gov.br
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CDI

Lar Bom Repouso

www.larbomrepouso.com.br

www.cdisaopaulo.org.br
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Av. Oto de Alencar, 270 – Cambuc
911
6-0
(Fundetec). Tel: (11) 366

Casas André Luiz

www.andreluiz.org.br

Exército de Salvação

www.exercitodoacoes.org.br

Retira, além de computadores e
eletrodomésticos, roupas, móveis,
brinquedos, sapatos, livros e outros objetos.
Basta agendar a retirada por telefone ou no
site. Atende as cidades de São Paulo, Barueri,
Santo André, São Bernardo do Campo,
São Caetano do Sul, Diadema, Osasco e
Campinas. Tel.: 4003-2299.

Fundação Dorina Nowill
Para Cegos

www.fundacaodorina.org.br

Recebe doações, em bom
estado, de computadores,
eletrodomésticos, móveis,
brinquedos, sapatos, livros e
outros objetos. Rua Dr. Diogo de
Faria, 558 - Vl. Clementino, São
Paulo. Agende a retirada da sua
doação: (11) 5087-0997.

A instituição, que atende pessoas
com deficiência mental, aceita
todo o tipo de usados, desde
televisores, computadores,
videocassetes e celulares até
cartuchos vazios de impressora e
placas de computador,
mesmo com defeito.
Mercatudo - R. São Gabriel, 297 Vl. Galvão - Guarulhos.
Tel: (11) 0800 773 4066.

De olho na obra
Legendas:

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

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

Dormitórios:
2 (1 suíte)

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

Vagas de
garagem: 1, 2

Área
privativa:
51,82 m² e
61,69 m²

Área
privativa:
100 m²

Dormitórios:
2

Área
privativa:
62,86 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

Localização:
Rua Regino Aragão, 61
Ipiranga
São Paulo - SP
Telefone de vendas:
4367-8600
www.mbigucci.com.br/
duquedearagao

Jardim São Caetano
São Caetano do Sul

Baeta Neves
São Bernardo do Campo

Obras iniciadas

Perspectiva Artística da Fachada

Perspectiva Artística da Fachada

Obras iniciadas

Início da obra:
novembro de 2011

Início da obra:
setembro de 2011

Previsão de entrega:
julho de 2014

Previsão de entrega:
junho de 2014

Prazo final do My Home:
a definir

Prazo final do My Home:
a definir

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
a definir

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
a definir

Localização:
Estrada das Lágrimas, 1466 – Jd. São
Caetano – São Caetano do Sul-SP

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

Unidades: 180

Unidades: 84

2 dorm., 2 dorm. (1 suíte), 3 dorm. (1 suíte)

2 dorm. (1 suíte) e 3 dorm. (1 suíte)

Telefone de vendas:
(11) 4367-8600

Telefone de vendas:
(11) 4121-1252
www.mbigucci.com.br/up

www.mbigucci.com.br/status

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Saúde
São Paulo

Piraporinha
Diadema

Obras iniciadas
Perspectiva Artística da Fachada

Perspectiva Artística da Fachada

Obras iniciadas

Início da obra:
abril de 2011

Início da obra:
julho de 2011

Previsão de entrega:
julho de 2012

Previsão de entrega:
dezembro de 2013

Localização:
Av. Fagundes de Oliveira, 538 Piraporinha
– Diadema – SP

Prazo final do My Home:
já realizado
Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
a definir

Unidades:
26 galpões industriais
modulares

Localização:
Rua Manoel Salgado, 100 – Jd. Santa Cruz
Saúde – São Paulo-SP

2 dormitórios

- 20 módulos tipo A: 995,70 m²
por módulo
- 6 módulos tipo B: 884,70 m²
por módulo

Telefone de vendas:
(11) 4367-8600

Telefone para locação:
(11) 4367-8600

Unidades: 116

www.mbigucci.com.br/realizza

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

www.mbigucci.com.br/businesspark

Entrega

Lançamento

Assunção
São Bernardo do Campo

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo

Obras em andamento

Perspectiva Artística da Fachada

Perspectiva Artística da Fachada

Obras em andamento

Projeto

Início da obra:
setembro de 2010

Início da obra:
maio de 2011

Previsão de entrega:
abril de 2013

Previsão de entrega:
setembro de 2013
Prazo final do My Home:
já realizado

Prazo final do My Home:
já realizado

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
a definir

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
a definir

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

Localização:
Av. Pery Ronchetti , 1.560 - Nova Petrópolis
São Bernardo do Campo - SP

Unidades: 90

Unidades: 64

2 e 3 dormitórios (1 suíte)
2 e 3 dormitórios (1 suíte)

Telefone de vendas:
(11) 4356-2929

Telefone de vendas:

www.mbigucci.com.br/skylife

(11) 4121-3784
www.mbigucci.com.br/topvision

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Vila Palmares
Santo André

AQUILA

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Início da obra:
junho de 2011

Início da obra:
janeiro de 2011

Previsão de entrega:
junho de 2013

Previsão de entrega:
agosto de 2012

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
a definir

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
fevereiro de 2012

Localização:
Av. Palmares, 815 – Vl. Palmares
Santo André – SP

Localização:
Av. Palmares, 815 – Vl. Palmares
Santo André-SP

Unidades: 52

Unidades: 52

2 dormitórios

2 dormitórios

Telefone de vendas:
(11) 4473-1201

Telefone de vendas:

www.mbigucci.com.br/aquila

www.mbigucci.com.br/scorpius

Instalações

Acabamento

(11) 4473-1201

Fachada

MBIGUCCI
NEWS
Projeto
Fundação

Entrega

Lançamento

Vila Gonçalves
São Bernardo do Campo

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Vila Gonçalves
São Bernardo do Campo

Obras em andamento
Perspectiva Artística da Fachada

Perspectiva Artística da Fachada

Obras em andamento

Vila Palmares
Santo André

Obras em andamento
Perspectiva Artística da Fachada

Perspectiva Artística da Fachada

Obras iniciadas

Ed. Rafael

MBIGUCCI
NEWS
Projeto
Fundação

Lançamento

Estrutura

Alvenaria

Ed. Arthur

Início da obra:
outubro de 2010

Início da obra:
outubro de 2010

Previsão de entrega:
dezembro de 2012

Previsão de entrega:
dezembro de 2012

Prazo final do My Home:
já realizado

Prazo final do My Home:
já realizado

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
a definir

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
fevereiro de 2012

Localização:
Rua Leila Gonçalves , 449 – Vila Gonçalves
São Bernardo do Campo-SP

Localização:
Rua Leila Gonçalves , 449 – Vila Gonçalves
São Bernardo do Campo-SP

Unidades: 64

Unidades: 64

3 dormitórios (1 suíte)

2 dormitórios (1 suíte)

Telefone de vendas:
(11) 4127-9169

Telefone de vendas:
(11) 4127-9169

www.mbigucci.com.br/essenza

www.mbigucci.com.br/essenza

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

MBIGUCCI
NEWS
Projeto
Fundação

Lançamento

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Tucuruvi
São Paulo

Tucuruvi
São Paulo

Obras em andamento

Perspectiva Artística da Fachada

Perspectiva Artística da Fachada

Obras em andamento

Ed. Flamboyant

Ed. Figueira
Início da obra:
outubro de 2010

Início da obra:
outubro de 2010

Previsão de entrega:
abril de 2013

Previsão de entrega:
abril de 2013

Prazo final do My Home:
já realizado

Prazo final do My Home:
já realizado

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
a definir

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
a definir

Localização:
Av. Jardim Japão, 1.599
(esquina com a Rua Tanque Velho)
Tucuruvi – São Paulo – SP

Localização:
Av. Jardim Japão, 1.599
(esquina com a Rua Tanque Velho)
Tucuruvi – São Paulo – SP

Unidades: 64

Unidades: 64

2 dormitórios (1 suíte)

2 dormitórios (1 suíte)

Telefone de vendas:
(11) 2201-1651 / 2209-4616

Telefone de vendas:
(11) 2201-1651 / 2209-4616

www.mbigucci.com.br/reservatropical

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

www.mbigucci.com.br/reservatropical

Entrega

Lançamento

Tucuruvi
São Paulo

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Tucuruvi
São Paulo

Perspectiva Artística da Fachada

Obras iniciadas

Perspectiva Artística da Fachada

Obras iniciadas

Projeto

Ed. Quaresmeira

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Ed. Paineira

Início da obra:
julho de 2011

Início da obra:
setembro de 2011

Previsão de entrega:
novembro de 2013

Previsão de entrega:
novembro de 2014

Prazo final do My Home:
já realizado

Prazo final do My Home:
a definir

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
a definir

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
a definir

Localização:
Av. Jardim Japão, 1.599
(esquina com a Rua Tanque Velho)
Tucuruvi – São Paulo – SP

Localização:
Av. Jardim Japão, 1.599
(esquina com a Rua Tanque Velho)
Tucuruvi – São Paulo – SP

Unidades: 64

Unidades: 64

2 dormitórios (1 suíte)

2 dormitórios (1 suíte)

Telefone de vendas:
(11) 2201-1651 / 2209-4616

Telefone de vendas:
(11) 2201-1651 / 2209-4616

www.mbigucci.com.br/reservatropical

www.mbigucci.com.br/reservatropical

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Ponte Rasa
São Paulo

Ed. Águia Dourada

Ed. Águia Serena

Início da obra:

Início da obra:

agosto de 2009

agosto de 2009

Previsão de entrega:

Previsão de entrega:

entregue

junho de 2012

Prazo final do My Home:

Prazo final do My Home:

já realizado

já realizado

Visitação à obra
(Espião do Lar):

Visitação à obra
(Espião do Lar):

já realizado

já realizado

Localização:

Localização:

Av. Águia de Haia, 3849 – Ponte Rasa
São Paulo – SP

Av. Águia de Haia, 3849 – Ponte Rasa
São Paulo – SP

Unidades: 79

Unidades: 79

2 dormitórios

2 dormitórios

Telefone de vendas:

Telefone de vendas:

(11) 2047-9009

(11) 2047-9009

www.mbigucci.com.br/aguiadehaia

www.mbigucci.com.br/aguiadehaia

E
U
G
E
ENTR
Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Lançamento

Ponte Rasa
São Paulo

Perspectiva Artística da Fachada

Condomínio muito barato

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Centro
São Bernardo do Campo

Alto padrão
Perspectiva Artística da Fachada

Lançamento

Ponte Rasa
São Paulo

Condomínio muito barato
Perspectiva Artística da Fachada

Perspectiva Artística da Fachada

Pronto para morar

Ed. Águia Real

Início da obra:
agosto de 2009

Início da obra:
abril de 2010

Previsão de entrega:
agosto de 2012

Previsão de entrega:
novembro de 2012

Prazo final do My Home:
já realizado

Prazo final do My Home:
já realizado

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
a definir

fevereiro de 2012

Localização:

Localização:
Av. Redenção, 423 – Jardim das Américas
São Bernardo do Campo-SP

Av. Águia de Haia, 3849 – Ponte Rasa
São Paulo-SP

Unidades: 79

Unidades: 68

2 dormitórios

3 suítes

Telefone de vendas:

Telefone de vendas:

(11) 2047-9009

(11) 4330-6895

www.mbigucci.com.br/aguiadehaia

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

www.mbigucci.com.br/maximus

Entrega

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Rudge Ramos
São Bernardo do Campo

Rudge Ramos
São Bernardo do Campo

Condomínio Clube
Perspectiva Artística da Fachada

Perspectiva Artística da Fachada

Condomínio Clube

Ed. Sirius

Ed. Átria

Início da obra:

Início da obra:

julho de 2009

julho de 2009

Previsão de entrega:

Previsão de entrega:

fevereiro de 2012

fevereiro de 2012

Prazo final do My Home:

Prazo final do My Home:

já realizado

já realizado

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):

já realizado

já realizado

Localização:

Projeto

Fundação

Estrutura

Localização:
Avenida Winston Churchill, 1477
Rudge Ramos - São Bernardo do Campo-SP

Unidades: 60

Unidades: 60

3 dormitórios (1 suíte)

2 dormitórios (1 suíte)

Telefone de vendas:

Telefone de vendas:

(11) 4367-3972

(11) 4367-3972

www.mbigucci.com.br/exuberance

www.mbigucci.com.br/exuberance

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Lançamento

Rudge Ramos
São Bernardo do Campo

Perspectiva Artística da Fachada

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Ed. Antares

Acabamento

Fachada

Entrega

Bairro Campestre
Santo André

Obras aceleradas
Perspectiva Artística da Fachada

Lançamento

Avenida Winston Churchill, 1477
Rudge Ramos - São Bernardo do Campo-SP

Edifício

Início da obra:
setembro de 2010

Início da obra:
outubro de 2011

Previsão de entrega:

Previsão de entrega:
novembro de 2012

dezembro de 2013

Prazo final do My Home:

Prazo final do My Home:
já realizado

a definir (2ª fase)

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):
março de 2012

a definir

Localização:
Avenida Winston Churchill, 1477
Rudge Ramos - São Bernardo do Campo-SP

Localização :
Rua Lupércio de Miranda, 1776
Bairro Campestre – Santo André – SP

Unidades: 60

Unidades: 108

2 dormitórios (1 suíte)

2 dorm. (1 suíte) e 3 dorm. (1 suíte)

Telefone de vendas:
(11) 4367-3972

Telefone de vendas:
(11) 4473-1828

www.mbigucci.com.br/exuberance

www.mbigucci.com.br/picasso

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Parque Jaçatuba
Santo André

Parque Jaçatuba
Santo André

100% vendido
Perspectiva Artística da Fachada

Perspectiva Artística da Fachada

100% vendido

Ed. Gabriel

Ed. Miguel

Início da obra:

Início da obra:

MBIGUCCI
NEWS
Projeto
Fundação

Lançamento

Estrutura

fevereiro de 2009

fevereiro de 2009

Previsão de entrega:

Previsão de entrega:

maio de 2012

janeiro de 2012

Prazo final do My Home:

Prazo final do My Home:

já realizado

já realizado

Visitação à obra
(Espião do Lar):

Visitação à obra
(Espião do Lar):

já realizado

já realizado

Localização:
Rua Arujá, 1200 – Parque Jaçatuba
Santo André-SP

Localização:
Rua Arujá, 1200 – Parque Jaçatuba
Santo André-SP

Unidades: 120

Unidades: 120

2 e 3 dormitórios (1 suíte)

2 e 3 dormitórios (1 suíte)

Telefone de vendas:
(11) 4367-8600

Telefone de vendas:
(11) 4367-8600

www.mbigucci.com.br/camerata

www.mbigucci.com.br/camerata

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

MBIGUCCI
NEWS
Projeto
Fundação

Entrega

Lançamento

Rudge Ramos
São Bernardo do Campo

Ed. Super Star

Entrega

julho de 2010

E
U
G
E
ENTR

Previsão de entrega:

entregue

julho de 2012

Prazo final do My Home:

Prazo final do My Home:

já realizado

já realizado

Visitação à obra
(Espião do Lar):

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar):

já realizado

Estrutura

Fachada

Início da obra:

Previsão de entrega:

Fundação

Acabamento

Ed. Mega Star

novembro de 2008

Projeto

Instalações

Rudge Ramos
São Bernardo do Campo

Sucesso de vendas

Início da obra:

Lançamento

Alvenaria

Perspectiva Artística da Fachada

Perspectiva Artística da Fachada

Pronto para morar

Estrutura

janeiro de 2012

Localização:

Localização:

Rua Rosa Rosalém Daré, 40- Rudge Ramos
São Bernardo do Campo – SP

Rua Rosa Rosalém Daré, 40- Rudge Ramos
São Bernardo do Campo – SP

Unidades: 52

Unidades: 56

3 dormitórios (1 suíte)

3 dormitórios (1 suíte)

Telefone de vendas:

Telefone de vendas:

(11) 4368-1688

(11) 4368-1688

www.mbigucci.com.br/celebration

www.mbigucci.com.br/celebration

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Parque Jaçatuba
Santo André

Perspectiva Artística da Fachada

Concluído

Parque Jaçatuba
Santo André

Data programada

Previsão de entrega:

Previsão de entrega:

obra concluída

janeiro de 2012

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

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

Lojas de 274m² a 1.100m²
Conjunto comercial de 210m²

Conjunto comercial de 1.082m²

Telefone para locação:
(11) 4367-8600

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

Lançamento

Rudge Ramos
São Bernardo do Campo

Entregue

RO

B E RT O BIG UCC

Projeto

Fundação

Estrutura

Estrutura

Entrega

Previsão de entrega:
entregue

Localização:

Av. Senador Vergueiro 3.597 – Rudge
Ramos – SBC – SP

Fundação

Fachada

I

Localização:

Projeto

Acabamento

Tremembé
São Paulo - SP

entregue

Lançamento

Instalações

Loteamento

Previsão de entrega:

Rodovia Estadual SP 123, KM 17,5
– Tremembé – SP (Caminho para
Campos do Jordão)

Salas Comerciais e
Lajes Corporativas:

SALAS
PARA
LOCAÇÃO

Alvenaria

Telefone de vendas:

de 27 a 245 m² para locação

(11) 4367-8600

Telefone para locação:

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Perspectiva Artística da Fachada

(11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/cerb

Entrega

Lançamento

Projeto

Fundação

Estrutura

Alvenaria

Instalações

Acabamento

Fachada

Entrega

