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Menos impostos, 
menos “Bolsas”
e mais gestão

PALAVRA DO PRESIDENTE

Ultimamente só temos ouvido notícias ruins de 
que há necessidade de criar mais impostos 
(CPMF) e receitas públicas.

Sobre a gestão pública pouco ainda se fala, como 
por exemplo, em fazer as reformas previdenciária, traba-
lhista e política. Estas, parece incrível, são praticamente 
“imexíveis”. Mexer em corte de despesas significa per-
der votos e apoio. Será?

Será que a outra parte da população que está de-
sempregada hoje, o empreendedor que está falindo ou 
fechando seu negócio ou quem ainda esteja empregado, 
também não vota?

O país está triste e sem perspectiva próxima. Está pre-
cisando de uma dose de otimismo e confiança. Quando 
há o cliente interessado em comprar algo ou assumir um 
compromisso financeiro, ele pensa duas vezes e não 
consome ou não compra. Ele está inseguro, com medo 
do desemprego ou da quebra.

As empresas estão tinindo para produzir, o que 
falta é o comprador; e não é com discurso que vai se 
resolver. São necessários atos mais fortes que transmi-
tam segurança.

Enquanto os juros estão acima dos 14% ao ano para 
quem precisar produzir ou financiar, o trabalhador é 
penalizado há anos com um FGTS pagando-lhe apenas 
3% ao ano mais o indexador.

O país, como fazemos em nossas empresas ou em 
nossas casas, deve cortar despesas e há muitas desne-
cessárias. Temos que ajudar o governo apoiando-o em 
medidas que visem reduzir os custos e cobrar resultados 
sem aumentar impostos, pois a carga tributária já é uma 
das mais altas do mundo.

O povo precisa voltar a ter confiança, pois sem ela 
não há consumo e sem ele as empresas param, o desem-
prego aumenta (já são mais de 11 milhões de desempre-
gados) e a roda econômica não gira.

*MILTON BIGUCCI é presidente da construtora MBigucci, presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Construtores 
do Grande ABC, membro do Conselho Consultivo Nato do Secovi-SP e do Conselho Industrial do CIESP, conselheiro vitalício 
da Associação Comercial de São Paulo e conselheiro nato do Clube Atlético Ypiranga (CAY). Autor dos livros “Caminhos para 
o Desenvolvimento”, “Somos Todos Responsáveis – Crônicas de um Brasil Carente”, “Construindo uma Sociedade mais Justa”, 
“Em Busca da Justiça Social”, “50 anos na Construção” e “7 Décadas de Futebol”, e membro da Academia de Letras da Grande 
São Paulo, cadeira nº 5.

Precisamos de um choque de otimismo com medi-
das fortes de corte de despesas. Sem isso fica difícil fazer 
a economia girar.

Mexer nos “Bolsas”, dando emprego aos que só 
recebem sem trabalhar, está distante. Quem vai dizer 
que toda a população precisa trabalhar, tendo como ex-
ceção apenas as crianças e os doentes? Boa parte da 
população que recebe os “Bolsas” poderia trabalhar e 
produzir. Seriam milhões de pessoas ativas que não so-
brecarregariam quem trabalha e paga a conta.

O que está errado é a política. Nada contra o social, 
mas estamos apenas eternizando a miséria, para não 
dizer que estamos multiplicando a miséria. Precisamos 
mudar a cultura do “receber de mão beijada”. Como 
disse o vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 
2015, Angus Deaton: “Os pobres precisam de governos 
que os guiem”. Não é dando que se ensina.

Quão bom seria ver toda a população trabalhan-
do, tendo como exceção apenas os doentes e crian-
ças. Nos EUA os velhos trabalham e você nota que 
são felizes por serem úteis. Temos de aproveitar me-
lhor essa experiência.

Quem terá a ousadia de mexer nos “Bolsas”? La-
mentável, e assim vamos seguindo até quando não sei, 
com os gastos públicos superiores à arrecadação.  In-
felizmente, o que vale são os votos e não o progresso.

Menos discussões e mais ações concretas é o que 
o país precisa. A confiança, depois de perdida, é mais 
difícil de voltar. Então, só medidas fortes farão o consu-
midor acreditar e não ter medo de gastar.

Menos impostos, menos “Bolsas” e mais gestão para 
voltar a confiança e o otimismo.
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 “Mulher Determinada” 
A diretora da MBigucci, Roberta Bigucci, foi homenageada com o título de “Mulher Determinada” pelo Institu-
to Pró-Mulher em parceria com o Grupo Exata de Comunicação, dirigido por Luisa Lucia da Silva. A iniciativa 
prestigiou as personalidades que mais se destacaram em 2015 na parte social, esportiva e empresarial. Roberta 
foi reconhecida por suas ações na área social com os Programas: Big Riso (palhacinhos de hospital), Big Vizi-
nhança (benefícios à comunidade do entorno das obras) e Big Conhecimento (atendimento a estudantes). O 
evento ocorreu dia 19/5/2016, em São Bernardo do Campo/SP.

Altos Temas
O jurista Ives Gandra da Silva Martins foi o 
convidado do Secovi-SP no dia 11/4/2016 
para o debate “Vamos Mudar o Brasil”, pro-
movido pelo Núcleo de Altos Temas (NAT) 
e a política Olho no Olho. Milton Bigucci, 
que é membro do Conselho Consultivo Nato 
do Secovi, participou do encontro e aprovei-
tou para conversar com Gandra sobre a gra-
ve crise política que o Brasil atravessa.

06 ACONTECE

Roberta junto à família agradeceu aos pais, Milton e Sueli, e aproveitou para homenagear a avó, Isabel M. Pioli, de 
92 anos:  “Essa é uma verdadeira mulher determinada”

O presidente do Secovi-SP, Flávio Amary, com Ives Gandra, Romeu Chap Chap, 
Milton Bigucci e Ricardo Yazbek

Alexandre Tirelli, Milton Bigucci, Odil de Sá na inauguração. “Os corretores sabem que têm porta aberta 
junto ao SCIESP em nossa região”, disse Bigucci

Qualificação 
O presidente da MBigucci, Milton Bigucci, 
prestigiou no dia 5/4/2016 a inauguração da 
unidade ABC da Escola Técnica EBRAE (Esco-
la Brasileira de Ensino à Distância). A inicia-
tiva do SCIESP (Sindicato dos Corretores de 
Imóveis no Estado de São Paulo), presidido 
por Alexandre Tirelli visa facilitar a qualifica-
ção dos corretores que realizam o curso on-
line de Técnico em Transações Imobiliárias.
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Prêmio
“O governo pode estimular, mas quem pro-
duz são as empresas; somos devedores de 
quem luta no cotidiano pelo País. Em pre-
miações como esta vejo grande entusiasmo 
e otimismo nos empresários. Estas empresas 
estão aqui porque acreditam no Brasil.”
Discurso de Michel Temer durante a entre-
ga do prêmio da Revista IstoÉ Dinheiro, no 
qual a MBigucci foi eleita como “Melhor 
Construtora de Capital Fechado do Brasil” 
pelo segundo ano consecutivo.

Amigos da PM
Para reativar a Associação dos Amigos da Polícia Mili-
tar do ABC, o empresário Milton Bigucci vem lideran-
do um grupo a favor da causa. A primeira reunião, no 
dia 31/3/2016, no restaurante Florestal/SBC, contou 
com 46 amigos, presidentes e diretores de importan-
tes entidades regionais: OABs, Associações Comer-
ciais, Clube de Lojistas, Conseg etc. O comandante 
da PM no ABC, coronel Marcelo Cortez, agradeceu a 
todos pela disponibilidade.

PMEs em destaque
A história de sucesso da MBigucci foi destacada duran-
te o “Encontro Exclusivo das PMEs que mais crescem no 
Brasil”, promovido pela Deloitte, com apoio da Mota, 
Fernandes Rocha Advogados e da Revista Exame, no dia 
31/5/2016, em São Paulo, na sede da Deloitte. A diretora 
Roberta Bigucci foi a entrevistada no painel “As Bases para 
a Manutenção do Crescimento - Planejamento Sucessório 
e Governança Corporativa”. Participaram do encontro 
CEOs e diretores de empresas que também compõem o 
ranking 2015 das PMEs que mais crescem no Brasil.

Milton Bigucci reuniu representantes de diversas entidades regionais 

John Cunningham, sócio de Financial Advisory da Deloitte, Roberta Bigucci e Horácio 
Fernandes, da Motta, Fernandes Rocha Advogados

Milton Bigucci e o presidente Michel Temer 
durante premiação da MBigucci como “Melhor 
Construtora de Capital Fechado do Brasil”

Medalha comemorativa
Milton Bigucci foi um dos homenageados no 41º 
aniversário do Comando da Polícia Militar no ABC 
(CPA/M-6) pelo apoio à corporação. Também recebe-
ram medalha comemorativa: o deputado e coronel PM 
Álvaro Camilo, a promotora do GAECO/ABC, Sirlene 
Fernandes, os secretários de Segurança de Sto. André e 
de SBCampo, Luiz Navarro e Cícero Ribeiro, além dos 
vereadores de SBC e Mauá, Hiroyuki Minami e Edgard 
Grecco. Dia 24/03/2016, em São Caetano do Sul/SP.

Comandante Marcelo Cortez saúda Milton Bigucci
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TV Record – Fala Brasil
8/3/2016

O Estado de S.Paulo - Imóveis
24/4/2016 

MBIGUCCI na mídia
Confira as matérias na íntegra no site:   
www.mbigucci.com.br/imprensa

Qual Imóvel
11/3/2016 

DCI – Diário do Comércio e  Indústria 
30/3/2016

Entrevista com 
o diretor técnico 
Milton Bigucci 
Junior sobre as 
ações da MBigucci 
para movimentar 
o mercado em 
período de crise

Tribuna do ABCD
9/4/2016
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TV Record – Fala Brasil
8/3/2016

TV Globo – Jornal Nacional
27/2/2016
Repórter Roberto Kovalick entrevista 
Marcos Bigucci sobre os incentivos do 
FTGS para compra da casa própria

7SAÚDEDe 31 de março a 13 de abril de 2016 RUDGE  RAMOS 
Jornal da Cidade

“ Desta forma, o tratamen-
to, seja para qualquer 
doença, se torna mais 
leve, mais fácil de ser l
evado. O paciente 
aprende brincando”.

Miria Gomes
Professora psicologa

Voluntária muda a 
rotina em hospitais

Gabriel Bordin / RRJ

Claudia Leone

ADVOGADA, arquiteta 
e urbanista, pós graduada 
em administração financei-
ra e diretora administra-
tiva da construtora MBi-
gucci. Mesmo sendo mãe 
de quatro filhos e com uma 
rotina super agitada, aos 45 
anos, Roberta Bigucci não 
abre mão de uma de suas 
grandes paixões: alegrar 
pacientes em hospitais.

A ideia começou cedo. 
Aos 15 anos, Roberta se 
uniu com seus três irmãos 
e amigos para alegrar festas 

infantis e, mais tarde, o 
grupo titulado como “Tur-
ma do Pirulito” passou a 
visitar orfanatos e insti-
tuições carentes em datas 
especiais, como o Dia da 
Criança e o Natal.

“Acredito que tenha 
acontecido por acaso. Sem-
pre tive muitos exemplos 
dentro de casa, com os 
meus pais realizando do-
ações em orfanatos e em 
outras entidades, então, 
para mim, isso sempre foi 
muito natural”, contou.

Anos mais tarde, já 
trabalhando na empresa 
formada pela família, a 

Cleber C. Oliveira

A ATIVIDADE lúdica 
é uma prática utilizada 
em hospitais para recu-
peração da saúde física 
e mental dos pacientes. 
A diversão e o entreteni-
mento estão diretamente 
ligados ao alívio da dor 
em procedimentos médi-
cos além de melhorar o 
comportamento durante 
a hospitalização. 

Um estudo realizado 
por alunos de psicologia 
da Universidade Presbi-
teriana Mackenzie, feito 
em 2008, com 15 crian-
ças com câncer hospita-
lizadas na enfermaria 
de um hospital, mostrou 
que o entretenimento 
amenizou as dores de 
algumas delas.

As recreações levadas 
para hospitais podem va-
riar entre atividades com 
palhaços, oficinas de lei-
tura com os pacientes e a 

Diversão ajuda no tratamento médico

Roberta Bigucci disponibiliza 
um tempo em sua rotina 
para levar alegria as crianças 
em hospitais

Fotos: Divulgação 

Jéssica faz tratamento médico 
no Hospital Estadual Mário 
Covas e tem a leitura como a 
principal diversão

terapia assistida por ani-
mais, popularmente conhe-
cida como pet terapia. Por 
meio dessas atividades, o 
corpo libera as substâncias 
chamadas serotonina e en-
dorfina. Ambas trazem a 
sensação de bem-estar e são 
antidepressivos naturais.

Segundo a psicóloga e 
professora em psicologia 
social Miria Gomes, estas 
atividades auxiliam, prin-
cipalmente, as crianças, 
a terem uma aceitação e 
compreensão melhor du-
rante o período de hospi-
talização. “Desta forma, 
o tratamento, seja para 
qualquer doença, se torna 
mais leve, mais fácil de ser 
levado. O paciente aprende 
brincando”, disse.

Mas a atividade de ludo-
terapia não se aplica somen-
te a quem está internado. A 

intervenção não farmaco-
lógica, ou seja, atividade 
aplicada sem a utilização 
de remédios controlados 
para o combate de dor e 
estresse, é levada cada 
vez mais a sério. Quanto 
ao alívio e ao efeito emo-
cional gerado, a psicóloga 
especialista completa: 
“Existe uma evolução 
no quadro comparado a 
crianças que não fazem 
o acompanhamento des-
sas atividades e isso já 
está mais que compro-
vado”, explicou. 

advogada decidiu formar 
um novo grupo inspirada 
pelo filme “Path Adams – O 
Amor é Contagioso”. Logo 
de início, Roberta recebeu 
apoio dos demais funcioná-
rios. Juntos, formaram o 
programa “Big Riso”. 

Em 2016, o grupo com-
pleta 11 anos e já reuniu 
mais de 460 voluntários. 
Atualmente, é integrado por 

70 pessoas que são profissio-
nais da empresa MBigucci e 
demais voluntários interes-
sados na proposta. 

Hoje, no ABC, o Big Riso 
atua três vezes por semana, 
visitando o Ambulatório de 
Oncopediatria da Faculda-
de de Medicina do ABC, o 
Hospital Estadual Mário 
Covas e a Casa Ronald 
Mcdonald, ambos no muni-
cípio de Santo André. 

Mesmo com horários 
apertados, a atual diretora 
da MBigucci explicou que 
a motivação para continuar 
trabalhando como voluntária 
é ver o sorriso das crianças. 

Segundo Roberta, as pessoas 
que estão nos hospitais pen-
sam o tempo todo na doença 
e, por meio das brincadeiras, 
conseguem sorrir. “Quando 
não pensamos na dor, ela 
para de doer”, disse.

Quem quiser ser volun-
tário do grupo deve acessar 
o site do grupo (www.bigri-
so.com.br), fazer a inscrição 
e aguardar ser chamado. 
Um dos requisitos para 
participar, de acordo com 
Roberta, é ter amor em tudo 
o que fizer, seja no trabalho, 
na rua ou em casa. “Quando 
nós doamos amor, recebe-
mos o dobro de volta.”

Rudge Ramos Jornal
31/3/2016
Entrevista com a diretora administrativa Roberta Bigucci

Revista Unick
1/5/2016 Tribuna do ABCD

30/4/2016
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Arthur Zanetti: 
o rei das argolas

Determinado mais do que nunca, o 1°campeão 
olímpico da ginástica brasileira, Arthur 
Zanetti, treina cada vez mais forte para repetir 

em agosto/2016 o ouro conquistado nas últimas 
Olimpíadas, realizadas em Londres, na Inglaterra. Os 
resultados recentes mostram que as chances são muito 
reais. Zanetti vem de uma fase excelente: em abril 
deste ano foi campeão dos eventos testes realizados no 
Rio de Janeiro e no mês de maio levantou a torcida no 
Ginásio do Ibirapuera ao conquistar o bicampeonato 
da Etapa São Paulo da Copa do Mundo de Ginástica. 

Aos 26 anos, tranquilo no jeito de falar, muito caris-
mático e simples, o “pequeno” Zanetti, de 1m56, vira 
um gigante nas argolas e surpreende pela força e agi-
lidade, características que o tornam um dos principais 
atletas mundiais da categoria. Zanetti nasceu e treina 
em São Caetano do Sul - SP. Atualmente mora em São 
Bernardo do Campo - SP, onde tem o carinho e apoio da 
família, namorada e amigos.  

MBNews: Como ingressou na ginástica e de onde 
vem o talento para as argolas?

Zanetti: Comecei na ginástica artística aos 7 anos 
de idade, seguindo o conselho de um professor de 
educação física, o Sérgio Oliveira, que identificou 
em mim a facilidade para ser um ginasta, e meus pais 
apostaram nisso.  Quanto às argolas, eu sempre gostei 
de fazer muita força, então, quando tinha uma disputa 
eu queria ganhar. Com 10 anos fiz meu primeiro Cris-
to (manter-se apoiado nas argolas com os dois braços 
retos na horizontal)... Foi a partir daí que comecei a 
gostar mais dessa modalidade.

MBNews: Qual a expectativa para as Olimpíadas?

Zanetti: Uma coisa é certa: vontade é o que não vai 
faltar! Agora é treino, treino, só treino! Treino três ve-
zes mais do que antes.

10 ENTREVISTA

Atleta de São Caetano do Sul é 
a grande promessa de ouro da 
ginástica artística brasileira
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• 23 medalhas de ouro nas argolas
• 1º ouro olímpico na história 
  da ginástica brasileira (2012)
• Campeão Mundial (Bélgica - 2013)
• Campeão Pan-americano (Canadá - 2015)
• Bicampeão da Copa do Mundo 
   Etapa São Paulo (2015/2016)
• Bicampeão universitário

MBNews: E o fato de competir em casa, ajuda 
ou pressiona?

Zanetti: O povo brasileiro tem uma energia muito 
forte. A torcida ajuda. Estar em casa é muito bom, 
uma grande vantagem, é totalmente positivo... 
Quando você dá o seu máximo e tem como retor-
no uma medalha, tudo o que você fez valeu à pena.

MBNews: E o segredo para as incríveis apre-
sentações?

Zanetti: Concentração é primordial. Eu me con-
centro para fazer a prova e, no momento, não 
penso em mais nada, apenas na minha série. 
Não enxergo nada, não ouço nada, a concentra-
ção está no meu corpo e no aparelho. É preciso 
ter uma boa base de musculação e muito amor 
no que faz também. 

MBNews: É difícil se manter como primeiro?

Zanetti: É mais difícil sim se manter no topo. Conseguir 
chegar é difícil, se manter é ainda mais trabalhoso. São 
vários os detalhes, todo mundo fica de olho… Você tem 
de trabalhar ainda mais, além de não ter um atleta na sua 
frente para falar ‘é ele que eu quero buscar’. Mas, tem 
dado certo.

MBNews: Você participou de um estudo biomecânico do 
seu corpo, exibido na TV Globo. O que mais te surpreendeu? 

Zanetti: Fiquei muito impressionado com a simetria do 
meu corpo, dos lados direito e esquerdo, o que não é co-
mum. E também sobre a angulação dos movimentos, pois 
o estudo mostrou que a variação que faço é entre 1 grau ou 
1,5 grau. A olho nu, isso é impossível de perceber, ou seja, 
o pouco que eu mexo ninguém vê.

MBNews: Em alguns exercícios você sustenta cerca de 
500 kg (quase 8 vezes o seu peso). De onde vem tanta 
força?

Zanetti: Treinos e mais treinos de força todos os dias. Faço 
isso há nove anos, não tem mais segredo.

MBNews:  Quando está de folga, o que gosta de fazer? 

Zanetti: Gosto de ficar por aqui, na Região, aproveito mes-
mo para descansar e ficar junto da família e da namorada. 
Gosto de ir com a Juliana ao cinema de São Caetano ou 
em barzinhos da cidade mesmo, com ela e com meus ami-
gos. Mas nem sempre é possível, é preciso abrir mão de 
muitas coisas por conta dos treinos.
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Talento e força 
desde criança: 
“Comecei na 
ginástica aos 

7 anos”
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•Nascimento: 16/4/1990
•Altura: 1,56 m
•Peso: 63 kg
•Técnico: Marcos Goto
•Clube: SERC/Agith/São Caetano. 
•Patrocínio: Caixa, Bergamini, Embratel Claro,  
Adidas, Ministério do Esporte e Prefeitura de São 
Caetano. Apoio de Furnas, Agith, Phosfator, Spieth, 
Eurotramp e Prefeitura do Rio de Janeiro.
•Time de futebol: São Paulo
•Passa tempo: cinema, ver filmes

Fonte: www.arthurzanetti.com.br

MBNews: O que mudou após sua conquista olímpica 
em 2012 e a do mundial em 2013?

Zanetti: Principalmente o assédio e o reconhecimen-
to, isso eu senti muito. E a parte da mídia... Se deixar, 
tem entrevista todos os dias, mas a gente não pode 
liberar assim, senão não treino e não dou resultados 
(risos).

MBNews: Você se formou este ano em Educação Físi-
ca, como foi conciliar os estudos?

Zanetti: Priorizei a ginástica sem deixar a faculdade 
de lado... A ginástica não vai ser para sempre, daqui a 
pouco estou me aposentando e preciso de uma forma-
ção. A faculdade é uma conquista a mais para mim. 

MBNews: Que conselho você dá aos jovens que pre-
tendem começar na ginástica?

Zanetti: Eu sonhei em ser medalhista olímpico, corri 
atrás e consegui. Então, simplesmente é amar o que 
faz. Se essa criança ama ginástica, que ela busque 
esse sonho... Com certeza não vai se arrepender.

Os anunciantes desta revista não possuem relação com os jogos 
Rio 2016 ou este atleta. Patrocinam apenas esta revista.

12 ENTREVISTA
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“Uma coisa é certa: 
vontade não vai faltar”

A entrevista foi realizada para a edição 68 da MBigucci News e 
atualizada com informações do site: www.arthurzanetti.com.br

Arthur Zanetti já conquistou 23 de medalhas de ouro nas argolas
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MUITO MAIS DO
QUE VOCÊ IMAGINA!

A Estância Alto da Serra é muito mais do que um espaço para shows. 
São 950.000m2, com mais de 5 espaços para a realização de diversos 
eventos e capacidade de até 10.000 pessoas. 

Venha conhecer de perto nosso complexo de entretenimento.

MUITO MAIS DO
QUE VOCÊ IMAGINA!

A Estância Alto da Serra é muito mais do que um espaço para shows. 
São 950.000m2, com mais de 5 espaços para a realização de diversos 5 espaços para a realização de diversos 5 espaços
eventos e capacidade de até 10.000 pessoas. 

Venha conhecer de perto nosso complexo de entretenimento.

COMPLEXO DE 
ENTRETENIMENTO

eventos@estancia.com.br | www.estancia.com.br
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Residencial Marco Zero Prime é a primeira torre entregue do complexo 
misto Marco Zero MBigucci, maior obra já construída pela MBigucci

14 CAPA

Marco Zero Prime
(www.mbigucci.com.br/marcozeroprime) 
17.531m² de área construída. 
136 apartamentos
2 e 3 dorms (1 suíte)
65m² e 83m² - área privativa

Lazer:
Piscina adulto com deck molhado e 
bar, piscina infantil, SPA/hidromassa-
gem, sala de massagem, fitness, sauna 
seca, brinquedoteca, playground, salão 
de jogos, salão de festas, espaço gour-
met com churrasqueira, solarium, vagas 
de visitantes e paisagismo.

SPA com com hidromassagem Salão de festas Piscina adulto com bar

Fitness

Brinquedoteca
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Entregue 1ª torre do 
Marco Zero MBigucci

O    clima de muita satisfação  e 
alegria marcou a inaugura-
ção do residencial Marco 

Zero Prime, primeira torre entregue 
no complexo misto Marco Zero MBi-
gucci (www.mbigucci.com.br/mar-
cozero), localizado na Av. Kennedy, 
esquina com Av. Senador Vergueiro, 
no Centro de São Bernardo do Cam-
po - SP. Mais de 350 convidados 
prestigiaram a inauguração no dia 
28/4/2016, com direito a um refina-
do coquetel, corte de fita inaugural e 
sorteio de muitos brindes. A diretoria 
e colaboradores da MBigucci tam-
bém estiveram presentes dando as 
boas-vindas aos futuros moradores.

Segundo o presidente da constru-
tora, Milton Bigucci, o Marco Zero 
MBigucci já é um marco na história 
da empresa. “É a maior obra que a 
MBigucci já construiu em 32 anos 
de existência. É sempre uma gran-

O Ed. Prime é um residencial que se destaca pela belíssima 
decoração e pelos diferenciais tecnológicos e ambientais

de alegria entregarmos um prédio. 
Já somamos mais de 360, mas cada 
um é como se fosse o primeiro para 
mim. Desejo de coração que todas 
as famílias que aqui morarem sejam 
muito felizes. Agradeço também 
nossa equipe de colaboradores que 
se empenhou muito nessa grande 
obra”, destacou Bigucci.

Work, Live and Play
O complexo Marco Zero MBigucci é um empreendimen-
to misto sem comparação no Grande ABC. Segue o con-
ceito internacional: work, live and play (trabalhar, morar e 
se divertir) em um mesmo local. No total, são quatro tor-
res com entradas independentes. Duas torres residenciais 
com 136 apartamentos cada (Marco Zero Prime, Marco 
Zero Premier) e duas torres mistas de lofts e salas comer-
ciais (Marco Zero Tower e Marco Zero Mix), totalizando 
340 lofts e 325 salas comerciais. O empreendimento tam-
bém terá um Boulevard com lojas,  quiosques e restauran-
tes. No total serão 89.151m² de área construída.

Diretores, clientes e colaboradores fazem o corte da fita inaugural

VISITE - Plantão de Vendas e apartamento modelo decorado na Av. Kennedy X Av. Senador Vergueiro – SBCampo/SP. 
Aberto diariamente, das 9h às 19h. (11) 4332-4949 /        (11) 98823-4590. Poucas unidades disponíveis.

Durante o evento, os clien-
tes foram brindados com diver-
sos sorteios de eletrodomésticos, 
móveis e produtos das empresas 
parceiras da MBigucci. Confira as 
vantagens especiais que elas ofe-
recem aos clientes MBigucci nas 
páginas 51 a 53 (Clube de Des-
contos).
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16 CAPA

“Compramos ainda no lançamen-
to. A excelente localização, na esqui-
na de duas importantes avenidas da 
cidade (Kennedy e Senador Vergueiro) 
foi decisivo para a escolha. A propos-
ta inovadora de um empreendimento 
misto com lofts, escritórios e boulevard 
também nos chamou a atenção, e o re-
sultado agora ficou muito bom.”  
Marco e Esmeralda Florio 

“Ficou show de bola, estamos muito felizes. É uma conquista mais que es-
pecial para mim, pois joguei muita bola nesse terreno. Quando passei na frente 
e vi que ia lançar um empreendimento, falei: eu vou morar aqui! Compramos 
ainda no pré-lançamento.
Bruno Ferraz e Soraya Buzanin Ferraz com a pequena Ana Laura

“Ficou maravilhoso, sofisticado, tudo de bom e foi tudo tão rápido! Não 
vejo a hora de mudar. Eu e minha irmã Fátima compramos aqui e minha outra 
irmã Viviane comprou na outra torre (Premier). Seremos todos vizinhos.”  
Claudete Whyte Gailey (à dir) com os pais, Manuel e Beatriz, a sobrinha Livia 
e as irmãs Fátima e Viviane

 “Compramos como inves-
timento. Tudo ficou muito bo-
nito. Sempre que precisamos, 
a construtora nos atendeu 
muito bem. Outro destaque 
foi o cumprimento de prazos 
e dos combinados feitos, im-
pecáveis. Seguramente indica-
ríamos a MBigucci.” 
Alexandre e Daniela Sabarie-
go Alves, com os filhos Maria 
Eduarda e Alexandre 

“Compramos recentemen-
te. Nossa expectativa é enor-
me para mudar. É uma grande 
conquista para nós. Estamos 
muito felizes com o empre-
endimento, ficou excelente.” 
Nathália Caetano Tortola e 
Amarildo Tortola

Opinião dos clientes
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Arquitetura: MCAA Arquitetos
Paisagismo: Verdi Salerno 

Diferenciais ambientais
Logo na entrada do Marco Zero Prime foi constru-

ído um grande muro verde, com mais de 800 plantas 
de diversas espécies de trepadeiras. O muro possui 
sistema de irrigação com gotejamento automatizado. 
Outro diferencial é o piso do playground feito de grâ-
nulos de pneus reciclados – além de melhor absorver 
impactos, cada m² retira 4 pneus usados do meio am-
biente. Lâmpadas de LED nas áreas comuns, bacias 
sanitárias com descargas de duplo acionamento, ele-
vadores inteligentes são alguns dos equipamentos que 
visam economia de água e energia. 

A obra também seguiu o Programa Big Vida, de 
Responsabilidade Ambiental da MBigucci, com cole-
ta seletiva de resíduos e envio para reciclagem, uso 
de baias específicas para lavagem de materiais com 
tinta e concreto, madeira com DOF e reflorestada, 
iluminação natural dos canteiros com garrafas PET e 
telhas translúcidas. O Marco Zero MBigucci também 
fez parte de diversas reportagens da TV Globo sobre o 
mercado imobiliário.

Muro verde com sistema automático de irrigação

Piso ecológico no playground
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no Bernardo, de 6 meses, vai aproveitar muito, principal-
mente a colorida e equipada brinquedoteca. 

Pamella tem 29 anos e é advogada, e Gabriel tem 28 
anos e é economista. “Nossa rotina é bem corrida, eu 
cuido do bebê e da casa, estudo para concurso e traba-
lho com consultoria tributária empresarial e advogo em 
âmbito cível e consumerista. O Gabriel também trabalha 
muito! Dá consultoria financeira, palestras e trabalha no 
banco. Ele também participa de uma ação voluntária para 
educar os jovens na parte de finanças”, conta Pamella. 

No tempo livre, o casal gosta mesmo é de assistir sé-
ries na TV, de fazer atividades físicas e de viajar com o 
pequeno Bernardo, a alegria da casa. 
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O jovem casal conheceu o Marco Zero Prime (entre-
gue recentemente na Av. Senador Vergueiro – SBCampo/
SP) ainda quando namorava. “Eu já tinha visto esse ter-
reno e um dia meu pai me deixou um folheto do Mar-
co Zero no meu quarto, mas só depois de um tempo fui 
conhecer”, lembra Pamella. Gabriel também recorda que 
comprar um apartamento não estava nos planos deles em 
2012 (ano do lançamento): “Nosso objetivo era alugar 
algo mais para frente”. Mas, no primeiro dia que visitaram 
o plantão de vendas, eles se encantaram com a excelen-
te localização e o projeto diferenciado. “Na hora que eu 
olhei o projeto disse: isso aqui vai valorizar, e então fecha-
mos negócio”.

Em meio à organização do novo lar, o casal come-
mora a conquista: “O Prime superou nossas expectativas, 
os espaços ficaram muito bonitos. Dá para ver que tem 
muito carinho nessa construção. É aqui que queremos ver 
nosso filho crescer”, destacaram. Com certeza o peque-

CONHEÇA SEU VIZINHO18

Pamella, Gabriel 
e Bernardo 
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20 DO FUNDO DO BAÚ

Em 32 anos de existência, a MBigucci já conquistou cerca de 40 prêmios em diversos segmentos: 
Qualidade, Responsabilidade Social, Meio Ambiente, Volume de Construção entre outros. Conse-
gue adivinhar qual troféu se refere a qual prêmio recebido?

Atualmente quase todos os empre-
endimentos construídos pela MBi-
gucci se enquadram na categoria de 
condomínio clube, mas você sabe 
dizer qual foi o primeiro condomí-
nio clube da construtora? Pista: foi 
construído entre os anos de 2003 e 
2005 e virou cartão postal da região.

Adivinha essas...

1

2

Esta seção é para você conhecer um pouco mais 
das histórias e curiosidades da MBigucci.
As respostas das charadinhas estão na página 62.

1. Melhor Construtora de Capital Fechado do Brasil 2015 e 2014
2. Construtora Mais Sustentável do Brasil 2015 e 2012
3. Ranking ITC 2015 – 100 Maiores Construtoras do Brasil
4. Secovi Condomínios 2006 
5. Top de RH 2011
6. CBIC de Responsabilidade Social 2010 e 2006
7. Top Imobiliário 2005

?
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22 CAPA

Piscina

Salão de festas

Churrasqueira

Salão de jogos

Fitness

Pergolado

Paisagismo

Arquitetura: Marcos Garrubbo
Paisagismo: Studio Ideias Verdes
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MBigucci entrega 
Wish Residence

É   na Rua Clemente Pereira, 64, no 
alto do Bairro do Ipiranga-SP, que a 
MBigucci entregou mais um grande 

empreendimento moderno e inovador: o 
Wish Residence. A inauguração ocorreu 
dia 26 de abril de 2016 e reuniu proprie-
tários e convidados. Os diretores e cola-
boradores da MBigucci também estiveram 
presentes dando as boas-vindas a todos. 
O corte simbólico da fita inaugural foi um 
momento de grande emoção e felicidade 
para os novos moradores.

O presidente da construtora, Milton 
Bigucci, agradeceu a confiança de todos 
os clientes e destacou: “A entrega do Wish 
tem um valor duplo para mim, pois sou 
nascido no bairro Ipiranga e tenho grande 
orgulho em ser ipiranguista. Desejo que 
vocês sejam muito felizes aqui e cuidem 
do Wish com carinho para que ele valori-
ze ainda mais.” 

Durante o evento de entrega, os clien-
tes foram brindados com diversos sorteios 
de eletrodomésticos, móveis e produtos 

Localizado no Ipiranga, a poucos metros do Metrô Sacomã, empreendimento 
se destaca como um dos mais modernos e completos da região

Lazer e sofisticação 
Com uma fachada contemporânea e 24 pavimentos, o Wish 
possui 76 apartamentos, sendo 72 de 2 dormitórios com 
68,55m², e 4 duplex de 3 dormitórios, com 120,69m², todos 
com um charmoso terraço gourmet. Área de lazer comple-
ta decorada e equipada: salão de festas, sala de jogos, play-
ground, fitness, piscina adulto com raia, piscina infantil, sauna, 
quadra gramada, espaço gourmet com churrasqueira e forno 
para pizza, pergolado e sala de descanso com ofurô. 

Visite - O Wish Residence possui poucas unidades disponíveis. Visite plantão de vendas e lindíssimo apartamento 
modelo decorado, na Rua Clemente Pereira, 64 – Ipiranga-SP. Aberto das 9h às 19h (incluindo sábados, domingos e 
feriados). Tel.: (011) 2062-1115 /           (11) 98823-4590. www.mbigucci.com.br/wish .

das empresas parceiras da construtora. Confira as vantagens especiais 
que eles oferecem aos clientes da MBigucci nas páginas 51 a 53 – Clu-
be de Descontos. 

Neste empreendimento a MBigucci contou com a parceria da 
R.Yazbek, renomada empresa do setor, responsável pela construção do 
Wish Residence.

 Equipe de Engenharia das construtoras MBigucci  e R.Yazbek

Fitness
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Pai homenageia filha
A entrega do Wish Residence teve um significa-

do mais que especial para o engenheiro aposentado 
Nilo Sérgio L. Teixeira e a esposa Janice Teixeira. O 
imóvel foi comprado pela filha Inga, de 35 anos, que 
faleceu duas semanas antes da entrega, em decor-
rência de um câncer.

“Foi um momento de muita emoção para mim, 
pois eu estava em carne e osso representando minha 
filha, Inga, que estava em outro plano espiritual. Trans-
miti ali a mesma alegria com que ela estaria recebendo 
o imóvel.”  Nilo conta que fez de tudo para que o apar-
tamento continuasse no nome da filha até a entrega: 
“Era o sonho dela, era o seu primeiro apartamento e, 
com ajuda da MBigucci, isso foi feito. O pessoal todo 
se solidarizou com a situação, se colocou à disposição 
para ajudar, tive apoio moral e isso gerou muito confor-
to. Aqui na MBigucci foi tudo de bom”, disse.

24 CAPA

 “Vamos nos mudar em ou-
tubro, quando casarmos. O 
Wish ficou fantástico. Fomos 
muito bem atendidos pela 
MBigucci. A empresa tem um 
padrão fora do comum de 
atendimento.” 
Marcelo Valadão e a noiva 
Flávia Machado

“O resultado está muito bom. A 
área de lazer ficou um espetácu-
lo. Toda a decoração é de muito 
bom gosto. Gostamos bastante 
do salão de festas e da academia 
que são bem amplos.” 
José Roberto Santana e a 
esposa Susana Assalti 

“Já morávamos em outro em-
preendimento da MBigucci, 
na Vl. Monumento. Gostamos 
muito do Wish, as áreas co-
muns, a decoração, tudo ficou 
muito bom.”
Edmilson e Elizabeth Cassiola-
to que terão como vizinhos o 
filho Marcelo e a nora Jamile 

 “O projeto diferenciado e a localização, perto 
do metrô e na parte alta do Ipiranga, foram 
fatores decisivos para nossa escolha. O Wish 
ficou pronto muito rápido e está lindo!” 
Aline Perico e Andrei Lima (noivos)

Opinião dos clientes
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A BOEMIA
CONTINUA.

O Boteco Adoniran é um típico botequim paulista, 
com decoração temática, clima acolhedor, 
ambiente familiar, ideal para comemorar entre 
amigos, bater  papo ou mesmo se divertir para 
animar a alma.

Clima perfeito, bom atendimento, torresminho 
crocante, bolinho artesanal no tempero certo, 
suculenta feijoada e deliciosas caipirinhas. E mais, 
samba de raiz e chorinho tocado pelos melhores 
músicos de São Paulo. Quem resiste?

No Boteco Adoniran, você entra no clima e é 
transportado para outra época. Onde a boemia 
continua acontecendo.

Venha visitar!

Av. Kennedy, 579 - SBC
Tel.: (11) 2598-5050

     /BotecoAdoniran

C
li

en
te

s 
M

B
ig

u
cc

i t
em

 d
es

co
n

to
 e

sp
ec

ia
l.

ELEITO PELA REVISTA VEJA

   Bar Revelação (2013),

   Melhor Boteco (2014) e

    Melhor Música ao Vivo (2015).
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AVC é súbito e pode 
matar: fique atento!

O AVC (Acidente Vascular 
Cerebral), popularmente 
conhecido como derrame, 

é uma das principais causas de mor-
tes e sequelas no mundo. Só no Bra-
sil, em 2015, foram registrados mais 
de 400 mil casos. Segundo o Minis-
tério da Saúde, a cada 5 minutos 
um brasileiro morre em decorrência 
do AVC. O derrame é algo súbito 
e ocorre quando há uma alteração 
sanguínea no cérebro, ocasionada 
por um entupimento ou o rompi-
mento dos vasos que levam sangue 
a este órgão.

Dados alarmantes
AVC mata por ano:

•5 milhões de pessoas 
no mundo

•100 mil brasileiros 
(6 em cada 10 são mulheres)

www.redebrasilavc.org.br

90% dos casos podem ser prevenidos com 
práticas saudáveis e melhor qualidade de vida

Aprenda os sinais de AVC,  
eles iniciam repentinamente

Aja rápido. Tempo perdido é cérebro perdido
www.facebook.com/CampanhaAVC
www.redebrasilavc.org.br
www.sbdcv.org.br
www.abavc.org.br

Sorria Abrace Música Urgente

Peça
para
dar um
sorriso

Peça
para
elevar
os braços

Repita
a frase
como uma
música

Boca torta Perda de força Ligue SAMU 192Dif iculdade na fala

Saber identificar os sintomas ini-
ciais e acionar o socorro correto ra-
pidamente é determinante para sal-
var a vida e evitar que o AVC cause 
sequelas graves. Segundo o médico 
neurocirurgião Dr. Marco Prist Filho, 
“é preciso agir antes de 3 a 4 horas 
para aplicar o remédio endovenoso 
(diretamente na veia) ou se for fazer 
por cateterismo a janela é de até 6 
horas. Depois disso, não é possível 
aplicar mais nenhum medicamento 
que dissolva os coágulos, com o ris-
co de produzir uma grande hemorra-
gia no cérebro”, alerta Prist. 

O médico destaca também 
que, diferente de uma dor no pei-
to característica de um infarto, os 
sinais de um AVC são mais difusos 
e muitas vezes as pessoas acabam 
“esperando, para ver se passa”, en-
tretanto, cada minuto é precioso 
quando há um derrame.
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 “Os dois são bastante sérios e podem levar à deficiência neurológica muito 
grave, deixando sequelas ou mesmo não sobrevivendo.”

Tipos de AVC

“Em um AVC é preciso 
agir rápido para evitar 
sequelas”, alerta Dr. 

Marco Prist Filho.

Formado pela Faculdade 
de Medicina do ABC, é con-
siderado um dos melhores 
neurocirurgiões do ABC e de 
São Paulo. Dr. Prist já atendeu 
também à família Bigucci.

AVC Isquêmico
Um coágulo bloqueia o fluxo 
sanguíneo para uma área do cérebro. 
É o tipo mais comum, responsável 
por mais de 80% dos casos. 

Entupimento 
da artéria

Ruptura do vaso 
com sangramento

AVC Hemorrágico
Sangramento ocorre dentro 
ou ao redor do cérebro. Representa 
menos de 20% dos casos.
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Derrame também 
acomete jovens

Segundo levantamento do Ministé-
rio da Saúde feito em um período de 
10 anos, 62 mil pessoas com menos de 
45 anos morreram por conta de AVC. 
A incidência da doença em uma faixa-
-etária mais jovem também está asso-
ciada aos fatores de risco.

 “Hoje temos uma atividade seden-
tária muito intensa, um stress emocio-
nal muito intenso, o tabagismo que 
ainda é bastante alto, uso de anticon-
cepcional atrelado ao fumo. Esta série 
de fatores pode fazer com que haja 
uma estatística que parece ser mais fa-
vorável a ter AVC em jovens”, informa 
o neurocirurgião Dr. Marco Prist Filho. 

Fatores de risco do AVC

28 SAÚDE

“A chance de 
ter um segundo 

derrame em 2 anos 
é de 30%, mas se 
você cuidar dos 
fatores de risco, 
diminui para 5% 

ou menos.”

Hipertensão arterial crônica

Diabetes

Colesterol alto

Triglicérides alto

Sedentarismo

Obesidade

Tabagismo

Uso de anticoncepcionais
associados ao fumo

Stress emocional

Uso de drogas

De acordo com Dr. Marco Prist Filho, existem fatores 
que podem aumentar o risco para o desenvolvimento de 
um AVC: “São fatores que levam você, progressivamente, a 
produzir placas de gorduras nas artérias, podendo ocasionar 
o entupimento ou rompimento dos vasos, por isso devem 
ser diagnosticados e tratados.” Dr. Prist ressalta que é fun-
damental fazer exames preventivos uma vez ao ano, mesmo 
que não tenha sintoma algum. Checar o histórico familiar 
também é essencial.

Para destacar a importância do controle dos fatores de ris-
co, o médico alerta: “Se vc teve um derrame, a chance de ter 
um segundo derrame em 2 anos é de 30%, porém, se você 
cuidar dos fatores de risco, diminui para 5% ou menos.”
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30 GASTRONOMIA

Para quem adora uma sobreme-
sa de chocolate, o restaurante 
Estação Leopoldina Parrilla, de 

São Bernardo do Campo - SP, nos 
revelou a receita mais gostosa da 
casa: o Grand Gateau “Aquele 1%”, 
sugestão dos próprios sócios Marcos 
& Belutti. Isso mesmo, as músicas da 
famosa dupla sertaneja dão o nome 
aos principais pratos do menu.

Estação Leopoldina Parrilla
Fundada em 2012, a casa já conquistou diversos prêmios 
gastronômicos. Sua especialidade é corte de carnes argenti-
nas na parrilla, além, é claro, das maravilhosas sobremesas. 
Com um espaço amplo e muito bem decorado, o restau-
rante é um ambiente acolhedor para casais e famílias. De 
propriedade dos empresários Rafael Venzol e Cássio Stolai, 
no final de 2015 o Estação Leopoldina ganhou como sócios 
a dupla sertaneja Marcos & Belutti, que veio abrilhantar 
ainda mais o sucesso da casa. O restaurante também ofere-
ce cursos para quem quer preparar uma deliciosa parrilla.

Av. Imperatriz Leopoldina, 420. 
Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo/SP.
(11) 2564-7445. www.estacaoleopoldina.com.br

Grand Gateau 
“Aquele 1%”

Aquele 1%, 
hum...

INGREDIENTES

rende 15 bolinhos em 
formas de 8cmX5cm 
(diâmetro/altura)

- 10 ovos
- 500g chocolate amargo
- 500g chocolate ao leite
- 300g farinha de trigo
- 300g açúcar
- 1colher de sopa de 
   essência de baunilha

PREPARO
- Derreta o chocolate 
com a manteiga e reserve.
- Bata os ovos com o açúcar, acrescente essa mis-
tura ao creme de chocolate e mexa bem. Acres-
cente a farinha de trigo e a baunilha. Coloque 
em formas untadas e asse a 180º por 15minutos.

MONTAGEM
- Monte o Grand Gateau em um prato decorado 
com morangos picados e pedacinhos de choco-
late, cubra com creme de nutella, e finalize com 
picolé Magnum Clássico.

Grand Gateau com creme de nutella, sugestão mais que especial da dupla Marcos e Belutti
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32 CAPITAL HUMANO

Débora entrou na MBigucci ainda menina, aos 16 
anos de idade, e de um jeito bem “por acaso”: “Em 
2003, fui acompanhar uma amiga no Poupatempo para 
se inscrever no Programa Primeiro Emprego. Na época, 
eu não queria trabalhar, meu foco era o estudo. Fazia o 
colégio de manhã e um curso de contabilidade à noite, 
mas, como já estava lá, preenchi uma ficha. No fim, em 
menos de uma semana eu fui chamada para o meu pri-
meiro emprego, onde estou até hoje.”

No início, Débora era auxiliar de escritório, cuidava do 
arquivo e fazia pesquisa de satisfação com os clientes para 
atendimento à ISO 9000 (qualidade). Aplicada em tudo o 
que faz, logo foi efetivada como assistente de cobrança pleno 
e depois foi sendo promovida: assistente de cobrança sênior, 
encarregada de cobrança e atualmente é coordenadora de 
cobrança sênior. “Criei fortes vínculos na MBigucci. Todo co-
nhecimento profissional que adquiri e minhas grandes ami-
zades nasceram aqui”, conta.

Entre outras funções, hoje ela é responsável pelo con-
trole e conferência das documentações que antecedem a 
entrega das chaves aos clientes. Também cuida da parte da 
escrituração do imóvel, auxiliando os proprietários com 
essa documentação.

Alegre, detalhista e determinada a solucionar qualquer 
pendência, Débora é do tipo que não desiste e ‘faz acon-
tecer’. “Gosto muito de atender os clientes e conhecer suas 
histórias de vida. Sei que esta parte final do contrato é a mais 
difícil, pois são muitos detalhes, por isso tento tornar essa eta-
pa a mais tranquila possível, e vibro muito quando tudo dá 
certo para os clientes.”

Os colegas que o digam. Para a diretora Roberta Bigucci, 
com quem Débora sempre trabalhou, a coordenadora de 
cobrança tem uma habilidade incrível. “Digo que é dom 

Uma grande empresa também é feita 
de pessoas intelectuais, alegres e 
que vibram com a conquista de cada 
cliente. Assim é a coordenadora de 
cobrança Débora Guimarães Santos, 
colaboradora da MBigucci há 13 anos

mesmo. Ela tem o dom de resolver problemas e deixar todo 
mundo supersatisfeito”, comenta a diretora.

Formada em Administração Financeira, com Pós em Sis-
tema Integrado/Gestão da Qualidade, Débora é a intelectual 
da turma, mas sua paixão não se resume aos números e es-
tudos. Cinéfila (amante da 7ª arte), ela é a consultora nº 1 na 
MBigucci para indicação de filmes. Também, pudera, só de 
DVD já são 600 na sua coleção. “Desde os 10 anos de idade 
sou aficionada por filmes. Assisto uns 15 filmes por mês, fora 
os seriados”, contabiliza.

Assim como no trabalho, ela também é detalhista em seu 
hobby: “Gosto de analisar o perfil da pessoa para indicar o 
filme ideal.” Com tanta dedicação, além dos amigos e fami-
liares, entre seus ‘clientes’ estão os diretores e até mesmo o 
presidente da empresa, Dr. Milton Bigucci. 

E você, leitor? Também quer uma dica da Débora?
“Este filme é para todos os gostos e perfis, não tem como 

não gostar, mostra que todos somos capazes de tudo. E, cla-
ro, é também o meu filme favorito: Mãos Talentosas – A His-
tória de Benjamin Carson (baseado em fatos reais). 

Ela faz acontecer
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A MBigucci foi uma das dez construtoras sele-
cionadas no Brasil a compartilhar suas práti-
cas em sustentabilidade na 1ª Plataforma de 

Liderança Sustentável do Setor da Construção. O ob-
jetivo é inspirar e motivar novos líderes para os valores 
da sustentabilidade. A iniciativa é da CBIC (Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção), presidida por 
José Carlos Martins, em parceria com a consultoria 
Ideia Sustentável, com o SESI e apoio do Secovi-SP.

Durante o evento de lançamento da Plataforma, 
que ocorreu em 5/5/2016 na sede do Secovi em 
São Paulo, os presidentes das construtoras sele-
cionadas se revezaram no palco, contando em 12 

MBigucci é destaque em 
Plataforma de Liderança Sustentável

SUSTENTABILIDADE34

Objetivo é inspirar e motivar novos líderes do setor

minutos como a sustentabilidade é estratégica na 
gestão de suas empresas.

Com muito bom humor, Milton Bigucci, presidente 
da MBigucci, destacou os programas de Responsabi-
lidade Ambiental e Social desenvolvidos na empresa: 
Big Vida, Big Riso, Big Vizinhança e Big Conhecimento 
(conheça os programas na pág. 36). “Temos tanto Big 
na nossa empresa que às vezes eu me pergunto se não 
somos uma ONG”, brincou. “Mas, a finalidade disso 
tudo é que nossos colaboradores, clientes e fornece-
dores levem esses princípios para suas casas, suas fa-
mílias e que no final possamos entregar ao cliente um 
BIG Empreendimento”, destacou Bigucci.
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Vídeo-palestra - Os depoimentos foram gra-
vados e serão transformados em vídeo-palestras e 
em um livro, que será disseminado na internet e na 
indústria da construção para motivar novos líderes 
em sustentabilidade. 

As demais empresas participantes foram: Even 
(São Paulo), Tecnisa (São Paulo), MPD (Barueri), Dias 
de Sousa (Fortaleza), Tecverde (Curitiba), Toctao 
(Goiânia), Precon (Belo Horizonte) e Pontal (Goiânia).

Como são escolhidos os cases?
A consultoria Ideia Sustentável ouve especialistas 

em sustentabilidade (acadêmicos, consultores, for-
madores de opinião) para as indicações. As empresas 
mais indicadas são estudadas pela equipe, mediante 
relatórios e entrevistas, verificando o quanto estão 
adequadas ao tema. Só depois desse procedimento, 
são convidadas a participar. (www.ideiasustentavel.
com.br/plataforma-lideranca-sustentavel/)

Equipe de presidentes e diretores das construtoras selecionadas para a primeira plataforma do setor
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Big Riso
Programa de Responsabilidade Social da MBigucci, no qual colaboradores 
da construtora e voluntários se transformam em palhaços e visitam sema-
nalmente crianças com câncer em hospitais públicos. Os colaboradores 
são dispensados por meio período do expediente para as visitas, em es-
quema de rodízio. Eles recebem treinamentos, fantasia, transporte e todo o 
suporte. Iniciado em 2004 pela diretora administrativa Roberta Bigucci, o 
Big Riso já beneficiou mais de 10 mil crianças e adolescentes.

Big Vida
Programa de Responsabilidade Ambiental nas obras e escritórios ini-
ciado em 2005. Tem como objetivos: minimizar os impactos causa-
dos pela construção no meio ambiente, otimizar o uso dos recursos 
naturais e manter a obra mais limpa e organizada. Para tanto, são 
realizadas durante a obra ações como captação e aproveitamento 
de água da chuva, iluminação natural com garrafas PET e telhas 
translúcidas, coleta seletiva de resíduos e envio do material para 
reciclagem, entre outros.

Big Vizinhança
Programa de relacionamento com a comunidade do entorno das 
obras. Colocado em prática em 2015 no Mundi MBigucci (SBCam-
po/SP), tem como objetivos: levar benefícios ambientais e sociais à 
comunidade, aproximar os vizinhos da equipe de obra e integrar a 
comunidade local com os futuros moradores do empreendimento. 
Assim que a obra tem início é realizado um evento com vizinhos e 
futuros moradores, oferecendo posto de coleta seletiva, Wi-Fi gratui-
to, cartão Clube de Descontos em empresas parceiras da MBigucci 
e oficina de reciclagem para horta suspensa com PETs.

Big Conhecimento
Programa destinado aos estudantes com objetivo de compartilhar 
conhecimento e experiências práticas dos nossos diretores e co-
laboradores. Com início em 2005, a MBigucci já recebeu a visita 
de centenas de alunos de variados cursos como Engenharia Civil 
e Ambiental, Tecnologia e Gestão na Produção, Jornalismo e etc. 
São alunos de universidades renomadas do estado de São Paulo e 
até mesmo de outros estados que vêm buscar o conhecimento da 
construtora. A equipe da MBigucci também ministra palestras em 
instituições de ensino.

SUSTENTABILIDADE36

Conheça os “Big’s”:
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- Para ter um ambiente personalizado
- Para otimizar espaços
- Para valorizar o imóvel
- Para reduzir custos
- Para ter uma obra mais rápida e prática

São várias as vantagens. 
Agende seu horário e confira!
3262 0148
www.glaucya.com.br

Soluções em armários, automação, 
iluminação, gesso e mobiliário

POR QUE CONTRATAR
UM PROJETO DE INTERIORES?
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Mais de 30 pessoas participaram da Trip Riso, entre voluntários, colaboradores da MBigucci e familiares. Além da visita ao Hospital de Itu, o grupo conheceu os principais pontos turísticos da cidade

Trip Riso visita hospital de Itu

Viagem anual faz parte das ações sociais
e culturais que o Big Riso promove

Com muito carinho e diversão na bagagem, os 
palhaços de hospital, voluntários do Big Riso - 
Programa de Responsabilidade Social da MBi-

gucci - participaram a 4ª edição da viagem Trip Riso, 
na cidade de Itu, interior de São Paulo. 

Realizada no dia 22/5/2016, a iniciativa teve como 
principal objetivo alegrar os pacientes do Hospital São 
Camilo, de Itu. Lá, os voluntários foram recebidos pelo 
grupo Doadores da Alegria, que atua nos hospitais da 
cidade. A coordenadora do Big Riso, Roberta Bigucci, 
elogiou a integração: “Fiquei muito feliz vendo a união 
entre os grupos de voluntários com um objetivo comum: 
alegrar os pacientes do São Camilo. A Trip Riso também 

serviu para um momento importante de integração en-
tre nossos voluntários e seus familiares. Tudo isso não 
tem preço”, afirmou. O coordenador do grupo Doa-
dores da Alegria, Dênis Batalha, também agradeceu a 
experiência: “Mesmo os dois grupos fazendo brinca-
deiras, se vestindo de palhaço, são jeitos diferentes de 
abordar, e essa troca foi bem interessante.”

A colaboradora da MBigucci Fernanda Alves, que 
é voluntária do Big Riso há dois anos (palhacinha Fe-
liz), adorou a iniciativa: “Foi muito legal ter participa-
do de mais essa ação do Big Riso. Levei meu esposo, 
meus cunhados e meu filho Luis Fernando, de 2 anos, 
todos se divertiram muito. 

Em anos anteriores, a Trip Riso também já passou 
por Jundiaí, Atibaia e Santos, percorrendo os hospi-
tais públicos das cidades visitadas.

Gratidão, amor e generosidade 

BIG RISO38

Essas foram as motivações transmitidas 
pelo médico americano Dr. Hunter 
Patch Adams (inspirador do Big Riso) 
em workshop que realizou em São 
Paulo dia 15/05/2016. Roberta Bigucci, 
coordenadora do Big Riso, e voluntários 
do grupo estiveram presentes.
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Eliana de Lima indica

((11) 4401-1305 Cel: (11) 96655-0988

R. Basiléia, 43 - Pq. Novo Oratório - Santo André - SP - 09260-210

Site: www.marcenariagmt.com - facebook.com/marcenariagmt

Móveis e Decorações

Móveis conforme projeto

Cozinhas, Dormitórios, Closets,

Home Theaters, Gabinetes,

Acabamento Post Forming e Pátinas 



40 MBIGUCCI NEWS – Construindo o melhor conteúdo

RESPONSABILIDADE SOCIAL40

Vem aí a 4ª Carreata do Agasalho!
Evento é promovido pelo 
Big Riso e ACIGABC

A 4ª edição da Carreata do Agasalho já 
tem data e hora marcada: será no dia 
19 de junho (domingo), das 9h30 às 

12h30. Como já é tradicional, os voluntários 
do Big Riso (palhaços de hospital) e da Asso-
ciação dos Construtores, Administradoras e 
Imobiliárias do Grande ABC, passarão pelas 
principais ruas do Centro de São Bernardo do 
Campo para recolher doações de agasalhos 
e cobertores em edifícios, casas e comércios. 
Todas as peças serão destinadas para as crian-
ças e adolescentes do Lar Escola Pequeno 
Leão (www.larpequenoleao.org.br), localiza-
do na Rua Francisco Visentainer, 610, B. As-
sunção. São Bernardo do Campo/SP. 

Em clima de muita animação e solidarie-
dade, o trajeto será acompanhado pelo Ca-
minhão da Alegria dos Bombeiros (8º GB-
-SBC), Polícia Militar (6º BPM/MP3-SBC), 
AES Eletropaulo e Departamento de Trânsito 
da Prefeitura de São Bernardo. Em 2015, a 
campanha foi um sucesso e arrecadou mais 
de 3.000 peças.

O evento conta ainda com o apoio da In 
Time Comunicação e Projeto Ampliar, além 
dos patrocínios das empresas: MBigucci, 
Ciasul, Atipass, Jacy, Casari Imóveis, Neon, 
Pedro Mariano, Avant Signs e Grupo VLS. 

Participe! Ligue para:

(11) 4367-8600 – Big Riso/MBigucci
(11) 4330-8911 – ACIGABC
(11) 4356-5285 – Lar Peq. Leão

Em 2015 a campanha arrecadou mais 3 mil peças 
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42 TECNOLOGIA

Sem precisar ir até a loja para medir produtos 
como geladeira, fogão, micro-ondas e até 
mesmo máquinas de lavar, a difícil tarefa 

de encontrar o eletrodoméstico que cabe no móvel 
ficou muito mais fácil com o aplicativo gratuito 
MEPRO (Meça e Procure).

Com base nas principais marcas e modelos 
existentes, o aplicativo indica o produto certo de 
acordo com as medidas indicadas. 

É muito simples, com o MEPRO instalado 
no seu celular ou tablet, basta selecionar o 
eletrodoméstico que você pretende comprar (ex: 
geladeira) e indicar as dimensões – largura x altura 
x profundidade – de onde ele será instalado. Após 
uma busca rápida, o aplicativo indica os produtos 
nas dimensões desejadas, além dos preços e lojas 
onde estão disponíveis. 

Muito indicado para quem está mobiliando a 
casa, o MEPRO pode ser usado por profissionais de 
decoração ou pessoas comuns, já que o acesso é 
muito fácil. O MEPRO também tem sido uma boa 
escolha para a montagem de listas de presentes 
para casamentos, onde os noivos podem informar 
nas lojas quais produtos caberão em seus móveis. 

Como baixar
O aplicativo está disponível apenas para o sistema 

operacional Android e o download pode ser feito na Play 
Store. Segundo o Google Play, o MEPRO tem de 500 a 
1000 instalações e já tem 4 das 5 estrelas de avaliação. 

Decoração 3D
Com o celular na mão já é possível escolher e ter uma 

prévia também da decoração, cores de tintas, papéis de 
parede e móveis em 3D. São muitos os aplicativos que 
auxiliam na decoração de ambientes. O site Canal Tech 
(www.canaltech.com.br) listou oito sugestões de APPs: 
Homestyler Interior Design, Houzz Interior Design Ideas, 
MagicPlan, Coral Visualizer, ColorSnap, Suvinil Cores, 
Coral Projetos e iHandy Level.

APP indica eletrodomésticos 
que cabem na sua mobília

Você sabia?

Pelo celular ou tablet também é possível consultar o preço dos produtos 

Já são mais de 7 bilhões de celulares no mundo*.
Daqui uns anos teremos mais celulares que pessoas 
na Terra, já que a população estimada do planeta é 
de 7,3 bilhões de pessoas, segundo a ONU. 

*Fonte: União Internacional de Telecomunicações
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Traga a sua família para aproveitar
tudo o que a Associação oferece!

Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo
Sede Urbana: Rua 28 de Outubro, 61 - Centro - SBCampo
Tel.: 3531-4666
www.associacaoclube.com.br

Entre em contato e agende uma visita:

São três sedes para o lazer completo:
Academia
Conjunto Aquático
Piscinas aquecidas
Salão Social para eventos
Ginásios Poliesportivos
Quadras de Tênis
Quadra de Society
Campo de Futebol
Pista de Caminhada
Sala de Jogos
Sauna
Espaço Cultural
Playgrouds
American Bar
Quiosques com 
churrasqueiras

Lazer na represa
Restaurante
Lanchonete
Ginástica geral
Hidroginástica
Natação
Artes Marciais
Dança de Salão
Escolinha de Futsal, Futebol, 
Vôlei e Basquete
Pilates
Vôlei Simpli�cado
Tênis
Tai-chi-chuan
Yoga
Grupos de Terceira Idade

Sede Campo Nova
Petrópolis

Sede Urbana

Sede Náutica
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44 NOVIDADES

Inove, renove, ouse!

Confira as novidades do mercado que vão inovar o seu apartamento 
com qualidade, conforto e elegância. Quer mais? Alguns dos produtos 
possuem descontos e vantagens especiais para clientes MBigucci. Uti-
lize os cupons do Clube de Descontos que estão nas páginas 51 a 53.

Leveza e elegância
Inovando em cores, texturas e tecnologia, a Deca oferece 
novas nuances como a D.Coat Champagne, acabamento 
dourado fosco que dá um toque delicado e ao mesmo tempo 
contemporâneo ao seu banheiro. A tecnologia D.Coat utiliza 
vapores de metal num processo a vácuo, dando maior resis-
tência à abrasão. Disponível em várias linhas da Deca, como 
a Dream (foto), para ousar ainda mais na decoração. 

À venda na Sadh – revendedora exclusiva Deca

Av. Kennedy, 390 – Jd. do Mar, SBCampo/SP

(11) 4126-7200

www.facebook/sadh.hidraulica

Conforto e sofisticação
Com design em linhas retas, o sofá House combina 

sofisticação e conforto à sua sala. Fabricado em linho, 
sued, sarja, aquablock, micro seda, veludo e corino, o 

produto pode ser feito em vários tamanhos.  Conforto e 
aconchego na medida certa para sua casa.

À venda na Full House Decoração

Av. Goiás, 164 – B. Santo Antônio, São Caetano do Sul/SP

(11) 4226-7100

www.fullhousedecoracao.com.br

CLUBE DE DESCONTOS

MBIGUCCI
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Modulares e funcionais
A Linha Home Office da Bonatto traz móveis modulares que 
permitem a composição de espaços executivos práticos e 
inteligentes, além de dar um toque moderno na decoração 
com variações de cores (branco, preto, vermelho, amarelo e 
carvalho montreal). Com design prático e funcional, possui a 
resistência indicada para encarar a rotina diária de trabalho.

Água com qualidade
Com design elegante e prático, o purificador 
HK4007 da Hoken é ideal para residências e em-
presas de pequeno porte.  Com dois estágios de 
filtragem, proporciona água natural e gelada de 
alta qualidade, livre de impurezas e sem odor ou 
gosto ruim. Com vazão de 60 litros/hora, o produto 
foi projetado para instalação em bancada e está 
disponível nas cores preta e branca.

À venda na Hoken ABCD – franquia autorizada

Rua João Pessoa, 445 – sala 3

Centro, SBCampo/SP

(11) 4941-4007

www.facebook.com.br/hokenabcd

À venda na Bonatto 

Av. Papa João XXIII, 7 – B. Suissa, 

Ribeirão Pires/SP

(11) 4827-2211

www.bonatto.com.br 
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Big Conhecimento na prática
Alunos de engenharia 
civil assistem a palestras 
e visitam a obra Unique 
MBigucci

A MBigucci colocou em práti-
ca mais uma vez o programa “Big 
Conhecimento”, compartilhando 
experiências e informações com 
universitários da Faculdade de En-
genharia Celso Daniel (FAENG), 
do Centro Universitário Fundação 
Santo André/SP. Nos dias 12 e 13 
de maio de 2016, o diretor técni-
co da construtora, Milton Bigucci 
Junior, a convite do professor Dr. 
Luiz Wagner Miqueletti, esteve na 
FAENG palestrando para mais de 
150 alunos sobre o tema “Negó-
cios Imobiliários – como se desen-
volve um empreendimento”. “Foi 
uma troca muito positiva, com 
muito interesse e participação dos 
alunos”, destacou Milton Junior.

46 EDUCAÇÃO

Os estudantes também partici-
param de uma visita técnica à obra 
Unique MBigucci, no B. Rudge Ra-
mos-SBCampo/SP. Na ocasião, eles 
viram na prática como funcionam as 
normas de segurança e EPIs na cons-
trução, com o técnico de segurança 
Alesandro Brito. A equipe toda da 
obra também acompanhou os alu-
nos, tirando muitas dúvidas.

Com a presença do diretor de 
Vendas da MBigucci, Robson To-
neto, o grupo aproveitou para vi-
sitar o plantão de vendas e o apar-
tamento modelo decorado do Uni-
que, conhecendo maquetes, proje-

Cerca de 60 estudantes do Centro Universitário Fundação Santo André visitaram a obra Unique MBigucci. Em pauta: Saúde e Segurança no Trabalho

Mais de 150 estudantes participaram da palestra com Milton Bigucci Junior sobre Negócios Imobiliários

tos e toda comunicação visual de 
divulgação do empreendimento.

Segundo a coordenadora do 
curso de Engenharia Civil do Cen-
tro Universitário Fundação Santo 
André, Fátima Tostes, a visita e 
palestras foram de grande impor-
tância para motivação dos alunos: 
“Percebemos na equipe da MBi-
gucci uma vontade muito grande 
em interagir com o ensino, com 
nossos estudantes. A MBigucci 
abriu as portas para interação entre 
os alunos e o futuro local de traba-
lho deles que será uma obra, isso 
foi motivador”, disse. 
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ATENÇÃO!

ESTAMOS
COMPRANDO

TERRENOS
No ABCD e em toda a Região Metropolitana de São Paulo, para incorporações residenciais, comerciais e industriais.

Enviar ofertas para o email: sergio@mbigucci.com.br

www.mbigucci.com.br
(11) 97261-9559
(11) 5067-6550

“Além de vivenciar na prática o que vemos 
na teoria na faculdade, a visita serviu para dar 
uma animada. Foi muito legal conhecer a his-
tória de cada colaborador da obra. Saber que 
começaram como estagiário, office-boy e o que 
fazem hoje. Foi incentivador”. 
Juliana de Almeida Mantovani, 
aluna do 4º ano de engenharia civil. 

“Causa uma sensação muito positiva estar em 
contato com pessoas que passaram pela mesma situa-
ção que estamos, de alunos, e ver que hoje estão atu-
ando na área. Dá para ver que a MBigucci valoriza o 
seu material humano. A construtora está de parabéns 
e nosso professor também por ter nos trazido aqui.” 
Ivone e Jorge Soares, 
alunos do 4º ano de engenharia civil
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Confira os clientes que ganharam um par de ingressos para 
o Circo dos Sonhos do Marcos Frota. A promoção foi realizada 
em março/2016, em uma parceria da MBigucci com a direção do 
Circo dos Sonhos, que se apresentou entre os meses de fevereiro e 
abril, na Av. Senador Vergueiro, 2.000-SBCampo/SP.

A MBigucci agradece a parceria com o diretor do 
Circo dos Sonhos, Luiz Jardim, que destinou mais de 
250 ingressos gratuitamente às crianças e adolescentes 
das instituições assistenciais: Ambulatório de 
Oncopediatria da Faculdade de Medicina do ABC 

Resultado da 
Promoção do 
Circo dos Sonhos

Instituições ganham ingressos

Vencedores Empreendimento
Welder I. Ferreira Mundi

Márcia A. Gimenez Mundi

Luis F. R. Geribola Mundi

Joelma M. Simão Mundi

Davi D. Gonçalves Mundi

Aline Rocha Caires Mundi

Adriano Nascimento Olimpic

Flávia Aparecida Silva Mundi

Renata Carvalho Mundi

Leandro Monea Olimpic

Fabíola F. De Melo Mundi

Lydia M. E. Wingst Olimpic

Thiago Faria Rocha Olimpic

Amanda F. Batista Olimpic

Roderley Castro Marco Zero Prime

Renata Rocha Wynn Tower
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Lar Escola Pequeno Leão Ambulatório de Oncopediatria FMABC Instituição Assistencial Meimei

Felipe Ribeiro 
(Aline R. Caires)

Adriano Nascimento
Flávia A. Silva e a 
filha Maria Helena

Viviane Carvalho 
(Davi Gonçalves)

Welder Ivan e 
colaboradora Jéssica

Marcel P. Dellveneri 
(Joelma Simão)

Salvador Vasta Jr. 
(Renata Rocha)

Israel Marques 
(Renata Carvalho) 

Amanda Batista

Luis F. R. Geribola

Sofia (Roderley Castro)Lydia M. E. Wingst

(Santo André), Lar Escola Pequeno Leão e Instituição 
Assistencial Meimei (ambas de São Bernardo do 
Campo). Agradecemos também à empresa Prata 
System, que fez o transporte das crianças do Lar 
Escola Pequeno Leão. 
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Arquitetura e Interiores
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50 ESPAÇO DO CLIENTE

A MBigucci vem ampliando o convê-
nio com diversas empresas nas regi-
ões onde atua para que você, nosso 

cliente, tenha vantagens exclusivas. São servi-
ços e produtos nos mais variados segmentos: 
móveis, decoração, materiais para construção, 
eletrodomésticos, enfim, tudo para o seu novo 
lar. O clube também tem parceria com bares, 
restaurantes e clínica de estética. A lista com-
pleta das empresas credenciadas está no site: 
www.mbigucci.com.br/clubededescontos 

Segundo o diretor de Marketing da constru-
tora, Marcelo Bigucci, a iniciativa tem o objetivo 
de agregar benefícios para os dois lados. “Temos 
excelentes parceiros e excelentes clientes, o 
Clube de Descontos veio para fazer esta ponte 
de oportunidade entre eles”, afirmou. 

Vai um desconto aí?

CLUBE DE DESCONTOS

MBIGUCCI

A rede credenciada 
do Clube de Descontos 
aumentou. Aproveite 
este benefício 

1. Se você ainda não tem o cartão Clube 
de Descontos, acesse o Canal Cliente 
(www.mbigucci.com.br/canal-cliente) com 
seu login e senha e peça o seu. É gratuito! 

2. Depois, é só apresentar o cartão na 
empresa parceira e usufruir os benefícios. 
Simples assim. Você também pode recor-
tar seu cupom de desconto aqui mesmo 
na MBigucci News (págs. 51 a 53) e levá-lo 
até a loja. Não perca tempo, este benefí-
cio é seu!

Se você tem uma empresa e quer 
fazer parte do Clube de Descontos 
MBigucci, entre em contato com 
marketing@mbigucci.com.br.

Como funciona:

Empresa, seja 
um parceiro



Você também pode acessar o webApp do Clu-
be de Descontos pelo smartphone. Basta entrar no 
navegador do seu celular e digitar: www.mbigucci.
com.br/clubededescontos .

Por meio de GPS, ele permite o reconhecimento 
da sua localização, mostrando as empresas parcei-
ras da MBigucci mais próximas de você, tudo isso 
em tempo real.

Se preferir, busque por categoria ou nome do es-
tabelecimento que você procura. Automaticamente 
ele localizará o mais próximo de você, fornecendo 
o endereço e a porcentagem de desconto. 

Também pelo 
smartphone
Aplicativo localiza as empresas 
mais próximas de você

Cliente MBigucci é assim: 
tem acesso VIP e um 

clube inteiro de 
descontos para aproveitar.

A MBigucci oferece inúmeras 
vantagens e descontos especiais 
para quem é cliente,  através da 
parceria com diversas empresas.

A MBigucci não tem qualquer responsabilidade quanto aos produtos e serviços ofertados pelas empresas aqui relacionadas, decorrentes da divulgação de seu material publicitário. A empresa parceira 
anunciante é a única responsável pelo fornecimento regular e adequado de suas promessas, produtos e serviços. Qualquer reclamação sobre suas promessas, produtos e serviços deverá ser direcionada 
à empresa parceira anunciante.

5% de desconto*
*sobre o valor da conta

8% de desconto
Av. Kennedy, 579 · Jardim do Mar · S.B. Campo Av. Senador Vergueiro, 1.700 · Jardim do Mar · S.B. Campo 
(11) 2598-5050 I www.botecoadoniran.com.br (11) 2381-3403 I www.pisoslaminadosmixfloor.com.br

BARES E RESTAURANTES PISOS E LAMINADOS

35% de desconto 15% de desconto
Av. Kennedy, 350 · Jardim do Mar · S.B. Campo Av. Miguel Stefano, 2214 . Água Funda . São Paulo
(11) 4941-4442 I www.kazuamoveis.com.br (11) 5058-6456 / 2691-6465 I www.geracaodesign.com.br

MÓVEIS PLANEJADOS MÓVEIS PLANEJADOS

CLUBE DE DESCONTOS

MBIGUCCI



5% de desconto 10% de desconto
Av. Portugal, 1.580 · Bela Vista · Santo André R. João Pessoa, 445 · Sala 2 · Centro · S.B. Campo R. Laura dos Anjos Ramos, 236 · São Paulo 
(11) 4438-3884 I www.mazzonetto.com.br (11) 4941-4007 / 2786-8218 I www.hoken.com.br(11) 5528-5516 / 3567-5562 I www.fapercortinasepersianas.com.br

VARAIS PURIFICADORES DE ÁGUACORTINAS E PERSIANAS

20% de desconto 10% de desconto
R. Machado Pedrosa, 11 · Salas 02 e 08 · Jd. São Paulo · São Paulo Av. Paes de Barros, 2905  ·  Mooca  ·  São Paulo Rua Dona Elisa Flaquer 70, conj 145  · Centro · Santo André 

AR-CONDICIONADO REVESTIMENTOSDESIGNER DE INTERIORES

(11) 3805-5795 I www.climatizarsp.com.br (11) 2602-0212 I www.portobello.com.br(11) 3262-0148 / 99747-7225 I www.glaucya.com.br

20% de desconto 25% de desconto
Estrada Assumpta Sabatini Rossi, 1.000 · Bairro Batistini · S.B. C.

(11) 4347-9512 / 4347-8630 I www.joneda.com.br 
Al. São Caetano, 1.264 · Santo André 

(11) 2896-4142 I www.santurimarmoraria.com.br
R. Tuiuti, 99 · Jardim Bela Vista · Santo André 

(11) 4509-1539 I www.heinekenchoppdelivery.com.br

MÓVEIS PLANEJADOS MÁRMORES E GRANITOSBEBIDAS

15% de desconto 10% de desconto
R. São Raimundo, 3.315 (Av. do Estado) · São Paulo Av. Goiás, 869  · São Caetano Av. Dom Pedro II, 2402 · Santo André 

(11) 2917-4445 / 2912-6162 I www.italomobili.com.br (11) 2500-9431 I www.grupoalca.com.br(11) 4227-1919 I www.casamodelosa.com.br

MÓVEIS PLANEJADOS MÓVEIS PLANEJADOSMÓVEIS SOB MEDIDA

MÓVEIS PLANEJADOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS , DECORAÇÃO E SERVIÇOS

5% de desconto 30% de desconto
(11) 3500-1830 I www.hometogo.com.br/mbigucci.

Av. Kennedy, 700  ·  Piso 1 · Loja 134A/134B
Jardim do Mar  ·  S.B.C. (dentro do Shopping Golden Square)

Rua Garcia Lorca, 301  ·  Pauliceia  ·  S.B.C.

 Para se cadastrar, digite o código MBIGUCCIHTG(11) 5070-7200 I www.g12decor.com.br
(dentro do Extra Anchieta) I (11) 4367-3669 / 4368-6781

www.facebook.com/maisprojetos.italinea

MÓVEIS PLANEJADOS

15% de desconto 10% de desconto
Av. Helvétia, 915 · Bairro Suíço · S.B. Campo · Travessa da Av. do 

Taboão I (11) 4178-5578 / 4178-5795 I www.montlar.com.br 
Rua Basileia,  43/45  ·  Pq. Novo Oratório  ·  Santo André R. Felipe Sabag, 148 · Sala 22 · Centro · Ribeirão Pires 

(11) 4401-1305 / (11) 96655-0988 I www.marcenariagmt.com(11) 4268-0010 I www.upfloor.com.br

MÓVEIS PLANEJADOS MARCENARIAPISOS E LAMINADOS

PERSIANAS, CORTINAS, BOX E PAPÉIS DE PAREDE DECORAÇÃO

15% de desconto 35% de desconto
Rua Vera Cruz, 27 · Bairro Anchieta/Jd Hollywood  · S.B. Campo Avenida Goiás, 164  ·  Bairro Santo Antônio  ·  São CaetanoAv. Portugal, 1.109 · Jardim Bela Vista · Santo André 

(11) 4235-4055 I www.espacodecorhomeoffice.com.br 11) 4226-7100 I www.fullhousedecoracao.com.br(11) 4427-3567 / 3705-0283 I www.lojabonattobaby.com.br

MÓVEIS PLANEJADOS



10% de desconto10% de desconto 15% de desconto
R. João Pessoa, 445 · Sala 2 · Centro · S.B. Campo R. Engenheiro Francisco Azevedo, 841 · Sala 6 · Vila Madalena 

São Paulo (11) 3876-0048 / 3567-5562 I www.wginteriores.com.br(11) 4941-4007 / 2786-8218 I www.hoken.com.br(11) 5528-5516 / 3567-5562 I www.fapercortinasepersianas.com.br

PURIFICADORES DE ÁGUACORTINAS E PERSIANAS MÓVEIS PLANEJADOS E MARCENARIA

7% de desconto*10% de desconto
Av. Paes de Barros, 2905  ·  Mooca  ·  São Paulo Rua Dona Elisa Flaquer 70, conj 145  · Centro · Santo André 

REVESTIMENTOSDESIGNER DE INTERIORES ASSESSORIA IMOBILIÁRIA

* Desconto válido somente para produtos que                  
não estejam na promoção.

(11) 2602-0212 I www.portobello.com.br(11) 3262-0148 / 99747-7225 I www.glaucya.com.br

10% de desconto25% de desconto 10% de desconto
Al. São Caetano, 1.264 · Santo André 

(11) 2896-4142 I www.santurimarmoraria.com.br(11) 4509-1539 I www.heinekenchoppdelivery.com.br
Rua Conselheiro Lafayette, 302 sala 02  ·  Bairro Barcelona  ·  São 

Caetano - 2779-7031 / 95956-5305 I www.esferastudio.com.br

MÁRMORES E GRANITOSBEBIDAS ARQUITETURA

40% de desconto10% de desconto 10% de desconto

10% de desconto

Av. Goiás, 869  · São Caetano Av. Dom Pedro II, 2402 · Santo André Av. 12 de Outubro, 451/455  ·  V. Assunção  ·  Santo André

R. Ernesto Augusto Cleto, 70, sala 55 · Rudge Ramos · S.B. Campo

(11) 2500-9431 I www.grupoalca.com.br(11) 4227-1919 I www.casamodelosa.com.br (11) 4994-7901 / 4432-0426 / 2534-0228 I www.forattomobille.com.br

(11) 4942-2580 I www.credicasa.srv.br

MÓVEIS PLANEJADOSMÓVEIS SOB MEDIDA MÓVEIS PLANEJADOS

ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS , DECORAÇÃO E SERVIÇOS

até 35% de desconto* 25% de desconto30% de desconto
(11) 3500-1830 I www.hometogo.com.br/mbigucci. Av. Capitão João, 530B  ·  Centro  · Mauá

Rua Garcia Lorca, 301  ·  Pauliceia  ·  S.B.C.

 Para se cadastrar, digite o código MBIGUCCIHTG (11) 4513-6478 / 98955-6973 I grammmobile@hotmail.com
(dentro do Extra Anchieta) I (11) 4367-3669 / 4368-6781

www.facebook.com/maisprojetos.italinea

MÓVEIS PLANEJADOSMÓVEIS PLANEJADOS

*consulte descontos no site

5% de desconto10% de desconto 20% de desconto
Rua Basileia,  43/45  ·  Pq. Novo Oratório  ·  Santo André Av. César Magnani, 695  ·  Pauliceia  ·  S. B. Campo

(11) 4401-1305 / (11) 96655-0988 I www.marcenariagmt.com(11) 4268-0010 I www.upfloor.com.br (11) 3418-4336 / 4994-0651 I www.facebook.com/rochamarmores

MARCENARIAPISOS E LAMINADOS MÁRMORES

DECORAÇÃO

10% de desconto35% de desconto 5% de desconto
Avenida Goiás, 164  ·  Bairro Santo Antônio  ·  São CaetanoAv. Portugal, 1.109 · Jardim Bela Vista · Santo André Av. Kennedy, 390  ·  Jardim do Mar  ·  S.B. Campo

11) 4226-7100 I www.fullhousedecoracao.com.br(11) 4427-3567 / 3705-0283 I www.lojabonattobaby.com.br (11) 4126-7200 I www.facebook.com/sadh.hidraulica

MÓVEIS PLANEJADOS HIDRÁULICA
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OMA Educação realiza 
ações gratuitas em escolas 
Criado em 2013, o Projeto Educacional da OMA 
Galeria está aberto para novas parcerias

Priorizar a criatividade, a auto-
nomia e o pensamento crítico. São 
esses alguns dos objetivos do OMA  
Educação – projeto da OMA Gale-
ria que já beneficiou mais de mil 
pessoas com ações voltadas para 
o ensino das artes em escolas pú-
blicas e privadas. Em parceria com 
gestores e educadores, o projeto 
visa inserir a arte na grade extra-
curricular das instituições de ensi-
no por meio de visitas guiadas às 
exposições da galeria, aulas com 
os artistas representados pela OMA 
e formação de professores. 

Segundo o galerista do espaço, 
Thomaz Pacheco, esta é uma for-
ma de interagir com a comunidade 
através da arte. “Quando iniciamos 
a galeria já tínhamos em mente a 
ideia de ir além das exposições. O 

54 ARTE

OMA Educação é uma de nossas 
prioridades e aos poucos queremos 
ampliá-lo”, comenta. A arte-educa-
dora Letícia Barrionuevo, que está à 
frente do projeto, complementa: “A 
arte-educação está sendo cada vez 
mais reconhecida por seus bene-
fícios. Aos poucos os gestores das 
escolas estão encarando este tema 
como prioridade”, afirma. 

Interessou?

OMA Educação: (11) 4128-9006, contato@omagaleria.com, Rua Carlos 
Gomes, 69 – São Bernardo do Campo. Os projetos são gratuitos.

Letícia Barrionuevo e Thomaz Pacheco 
são os idealizadores do OMA Educação

Linguagens 
trabalhadas

Artes Plásticas
Grafite
Fotografia
Performances
entre outras

Público-alvo: crianças e 
adultos de escolas públicas
e privadas
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Serviços Exclusivos: 

Rua Ernesto Augusto Cleto – 70 – Sala 55
Rudge Ramos – São Bernardo do Campo-SP

4942-2580

Cotação em bancos    

Montagem de pasta vendedor e 
comprador(desde a documentação pessoal, 
formulários, entre outros documentos 
necessários para o processo)

Procurando tranquilidade e sossego?
Deixe o financiamento do
seu imóvel com A CREDICASA.

A Credicasa pode auxiliar você na aprovação do seu crédito 
imobiliário, desde a análise dos documentos, aprovação junto aos 

agentes financeiros, assinatura do contrato de financiamento e o 
competente Registro, cuidando do seu processo do começo ao fim.

Emissão de contrato

Recolhimento de ITBI junto à Prefeitura

Registro do Contrato no Cartório de Imóveis

Fale conosco 
e descubra o 
melhor plano 
para seu 
financiamento.
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Em agosto deste ano, o Rio de Janeiro será a 
1ª cidade da América do Sul a sediar os Jogos 

Pela primeira vez na sua histó-
ria o Brasil sediará as Olimpíadas, 
um dos maiores eventos esportivos 
do mundo. De 5 a 21 de agosto de 
2016, a cidade do Rio de Janeiro 
será o palco das competições. São 
esperados 10.500 atletas de 206 
países, que disputarão 306 provas 
em 42 modalidades. Nesta edição 
dos jogos, o golf e o rugby são as 
novidades entre os esportes. 

Com mais de 30 participa-
ções em Olimpíadas, o Brasil é o 
primeiro país da América do Sul a 
receber uma edição do evento. 

Paralimpíadas 
também na cidade do Rio de 

Janeiro serão disputadas as Para-
limpíadas, maior competição entre 
atletas com deficiências físicas e 
mentais. O evento ocorrerá de 7 
a 18 de setembro de 2016, envol-
vendo mais de 4 mil atletas de 176 
países em 528 provas.

No Celular 
Ainda não sabe como vai acompanhar tantas competições e o 
placar de medalhas? O site Canal do Ensino (www.canaldoensi-
no.com.br) listou 6 aplicativos para smartphones e tablets. Anote 
e fique por dentro dos detalhes:  Meu Rio 2016, Placar UOL, Jogos 
Brasil 2016, The Olympics – Official App,  Passaporte Verde e  Fox 
Sports e Sportv.

 Medalhas
Nas últimas Olimpíadas realizadas em 2012, em Londres, na Inglater-

ra, o Brasil ocupou a 22ª posição do ranking geral, com a conquista de 17 
medalhas, sendo três de ouro, cinco de prata e nove de bronze. 

Para as Competições de 2016, o Comitê Olímpico Brasileiro estipulou 
uma meta: por ser o país sede, o Brasil planeja estar no top 10 da classi-
ficação, tendo que subir ao pódio 27 vezes. 

De acordo com o Portal Brasil, o nosso país possui chances reais 
de conquistas no vôlei, vôlei de praia (masculino e feminino), judô e 
vela, mas também espera sucesso no futebol masculino e feminino, 
boxe e ginástica. 

58 ESPORTE

As Olimpíadas 
estão chegando

De 5 a 21 de agosto/2016

10.500 atletas

206 países

42 esportes
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Curiosidades 

Atletismo é o esporte que mais distribui 
medalhas na competição: são 141 no total;

A primeira mulher a conquistar uma 
medalha de ouro nas Olimpíadas foi a 
britânica Charlotte Cooper, no tênis, nos 
jogos de 1900 em Paris;

1948 foi o primeiro ano em que as pessoas 
puderam assistir aos jogos pela televisão 
em suas residências;

A primeira medalha olímpica do Brasil foi 
conquistada em 1920, no tiro;

No Hipismo, além do cavaleiro, o cavalo 
também recebe a medalha por merecimento;

Em 2020, as Olimpíadas ocorrerão na 
cidade do Tóquio (capital do Japão).

De olho na história...

Não é por acaso que, ao passar de tantos anos, os Jo-
gos Olímpicos ainda conquistam atenção de pessoas do 
mundo todo... Foi por volta de 2.500 a.C que os gregos 
iniciaram competições com o intuito de homenagear seus 
deuses.  Mas somente em 776 a.C. foram realizados, pela 
primeira vez na história, os Jogos Olímpicos com a partici-
pação de atletas de várias cidades-estados da Grécia. Entre 
os esportes disputados naquela época estavam: atletismo, 
luta, boxe e corrida de cavalo. 

Recebidos como heróis em suas cidades, os vencedores 
ganhavam coroa de louros. Com a proibição de manifesta-
ções religiosas e culturais gregas pelo império romano, as 
Olimpíadas foram deixadas de lado no ano de 392 d.C. So-
mente em 1896 os Jogos foram retomados em Atenas como 
Jogos da Era Moderna.

Apesar de tanto tempo passado, os jogos ainda cum-
prem o objetivo inicial que é promover amizade e harmo-
nia entre tantas culturas. 

Os anunciantes reunidos nesta revista não possuem relação 
com os Jogos Rio 2016 e patrocinam apenas esta revista.
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• Av. Miguel Stéfano, 2214 - Água Funda/SP - Fone: (11) 5058-6456 / 5058-1753

• Av. Cursino, 1263 - Jd. Saúde/SP - Fone (11) 2691-6456 / 5061-6366

italinea.com.br | facebook.com/moveisi tal inea | youtube.com/italineaof icial

A MAIOR REDE 
DE LOJAS 
DE MÓVEIS 

PLANEJADOS 
DO BRASIL.

V E N H A  F A Z E R  S E U  P R O J E T O 
D E  M Ó V E I S  P L A N E J A D O S 
N A  I TA L Í N E A .  E S TA M O S 
E S P E R A N D O  S U A  V I S I TA .

Mais que um Clube, o lazer completo para você e sua família.
Campos de futebol 
Piscina 
Ginásios poliesportivos
Quadras de tênis

Churrasqueiras
Salão de jogos
Espaço infantil
Playground

Sede Campestre
Academia
Artes marciais
Natação

Ginástica geral  
Ginástica artística
Hidroginástica
Atletismo

Voleibol
Dança de salão
Futsal Feminino
Lojas

Restaurante
Lanchonete
Estacionamento
Escolinha Futebol

Entre em contato hoje mesmo 
e descubra todas as vantagens 
que preparamos para você.

ADC Mercedes-Benz
Rua Brejaúva, 337 - CEP 09950-630 - V. São José - Diadema - SP 
www.adcmercedes-benz.com.br

(11) 4072-7200 
(11) 4072-7203

Mais Informações

Torne-se nosso associado. Temos 
planos para funcionários Mercedes-Benz,
 simpatizantes e empresas conveniadas.

Se sua empresa ainda não é conveniada, peça para 
o RH entrar em contato com a ADC Mercedes-Benz.

...venha descobrir por que!!!

Nós fazemos a diferença...

AnúncioClube Mbigucci.indd   1 28/08/2014   14:39:08
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 simpatizantes e empresas conveniadas.

Se sua empresa ainda não é conveniada, peça para 
o RH entrar em contato com a ADC Mercedes-Benz.

...venha descobrir por que!!!

Nós fazemos a diferença...

AnúncioClube Mbigucci.indd   1 28/08/2014   14:39:08
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62 DO FUNDO DO BAÚ

1. Melhor Construtora de Capital Fechado do Brasil 2015 e 2014
Revista IstoÉ Dinheiro
Critérios: inovação e qualidade, sustentabilidade financeira, responsabilidade 
social e ambiental, governança corporativa e gestão de recursos humanos 

3.Ranking ITC 2015 
100 Maiores Construtoras do Brasil
ITC Net 
73º lugar, com 187.331,49 m² 
construídos em 16 torres

6.CBIC de Responsabilidade 
Social 2010 e 2006 / Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção 
Ações de sustentabilidade no Cond. 
Nova Santo André II e Programa de 
Responsabilidade Social Big Riso

7.Top Imobiliário 2005
O Estado de S.Paulo e Embraesp
Critérios: Lançamentos, 
Unidades Construídas, 
e Volume de obra

2.Construtora Mais 
Sustentável 2015 e 2012
ITC e SustentaX
Categoria residencial nível ouro

5.Top de RH 2011
ADVB – Associação dos 
Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil Valorização 
do Capital Humano

4. Secovi Condomínios 2006
Secovi-SP
Categoria Vizinho Cidadão
Lar Escola Pequeno Leão

Independence Park 
(Av. Gentil de Moura, 856, no Bairro do Ipiranga/SP). 
Este foi o primeiro condomínio clube entregue pela MBi-
gucci em 2005. Composto por 3 torres e 192 unidades, o 
empreendimento possui ampla área de lazer com piscina, 
churrasqueira, quadra, playground. Pela altura e imponência 
de suas torres, o Independence Park passou a ser considera-
do um cartão postal da região. Com sucesso total de vendas 
do empreendimento, a partir de então, a empresa passou a 
focar a compra de terrenos maiores para realização de novos 
condomínios clube.

Acertou?

1

2

Esta seção é para você conhecer um pouco mais da 
história e curiosidades da MBigucci.
Confira abaixo se você acertou as charadas da página 20
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MÁRMORE
GRANITO

End.: Av. César Magnani, 695 - Paulicéia - São Bernardo do Campo/SP

Tel.:(11) 3418 -4336 / (11) 4994-0651              /ROCHAMÁRMORES

quartzo
EXÓTICO

Visando a satisfação do cliente, a Rocha Mármores trabalha com uma grande 
variedade de granitos e mármores, para a fabricação de pias de cozinha, 

lavatórios, pisos, escadas, mesas, balcões, revestimentos em geral, dentre 
outras peças especiais; com os mais variados tipos de acabamentos.

arte1.indd   1 31/03/2016   17:34:53



64 MBIGUCCI NEWS – Construindo o melhor conteúdo



65MBIGUCCI NEWS

Obras em andamento Rua Angela Tomé, 185 – Rudge Ramos – SBC - SP

Vendas: 
(11) 4362-4441 / (11) 4367-8600

www.mbigucci.com.br/unique

Início da obra: julho de 2015
Previsão de conclusão: maio de 2018

My Home (personalização): 
encerrada (1ª fase)

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

Unidades: 132
0, 1 e 2 dorms. 

Fundações:
Estrutura:

Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
90%
75%
0%
0%
0%
5%
5%
0%

Vendas: 
(11) 4178-5070 / (11) 4367-8600

www.mbigucci.com.br/mundi

Início da obra: agosto 2015
Previsão de conclusão: setembro de 2018
My Home (personalização): junho de 2016

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

Unidades: 96 
2 e 3 dorms. 

Obras iniciadas Rua Camargo, 790 – Pauliceia – SBC - SP

Fundações:
Estrutura:

Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
70%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

(Ed. Marcela)

Vendas: 
(11) 4178-5070 / (11) 4367-8600

www.mbigucci.com.br/mundi

Início da obra: agosto 2015
Previsão de conclusão: setembro de 2018
My Home (personalização): junho de 2016

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

Unidades: 96 
2 e 3 dorms. 

Obras iniciadas Rua Camargo, 790 – Pauliceia – SBC - SP

Fundações:
Estrutura:

Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
30%
15%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

(Ed. Thiago)
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Lofts duplex Av. Kennedy x Av. Senador Vergueiro -  São Bernardo do Campo - SP

Vendas:
(11) 4332-4949 / (11) 4367-8600

www.mbigucci.com.br/marcozeromix

Início da obra: maio de 2014
Previsão de conclusão: novembro de 2017

My Home (personalização): 
encerrada (1ª fase)

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

Unidades: 105 salas comerciais
e 140 lofts + 13 lofts duplex

Fundações:
Estrutura:

Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
89%
28%
23%
68%
31%
27%
0%

Entregue

Vendas:
(11) 4332-4949 / (11) 4367-8600

www.mbigucci.com.br/marcozeroprime

Início da obra: fevereiro de 2013
Previsão de conclusão: obra entregue

My Home (personalização):
encerrado

Visitação à obra (Espião do Lar): realizada
Unidades: 136

2 e 3 dorms. (1 suíte)

Fundações:
Estrutura:

Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

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

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

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

Vendas:
(11) 4332-4949 / (11) 4367-8600

www.mbigucci.com.br/marcozerotower

Início da obra: fevereiro de 2013
Previsão de conclusão: novembro de 2016

My Home (personalização):
em andamento (2ª fase)

Previsão de visitação à obra
(Espião do Lar): junho/julho de 2016

Office: 220 salas
Lofts: 187 unidades

Boulevard: 16 (lojas, quiosques e restaurantes)

Fundações:
Estrutura:

Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
91%
92%
93%
81%
88%
41%

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

Vendas:
(11) 4332-4949 / (11) 4367-8600

www.mbigucci.com.br/marcozeropremier

Início da obra: junho de 2013
Previsão de conclusão: agosto de 2016

My Home (personalização):
encerrada (2ª fase)

Previsão de visitação à
obra (Espião do Lar): já realizado

Unidades: 136
2 e 3 dorms. (1 suíte)

Fundações:
Estrutura:

Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
98%
90%
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Entregue Rua Clemente Pereira, 64 – Bairro Ipiranga – SP

Início da obra: outubro de 2013
Previsão de conclusão: obra entregue
My Home (personalização): encerrado

Visitação à obra
(Espião do lar): realizada

Unidades: 76
2 dorms. e 3 dorms. duplex (1 suíte)

Fundações:
Estrutura:

Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

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

Vendas:
(11) 2062-1115 / (11) 4367-8600

www.mbigucci.com.br/wish

Polo de negócios Travessa Daré, 74 – Largo do Rudge Ramos – SBC –SP

Vendas: (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/wynn

Início da obra: outubro de 2013
Previsão de conclusão: outubro de 2016

My Home (personalização): 
em andamento (2ª fase)

Previsão de visitação à obra 
(Espião do lar): realizado

Unidades: 84 salas comerciais + 
1 loja térrea

Fundações:
Estrutura:

Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%

Obra concluída Rua Francisco Hurtado, 30 – Bairro Saúde – SP

Início da obra: outubro de 2013
Previsão de conclusão: obra concluída
My Home (personalização): encerrado

Visitação à obra 
(Espião do lar): realizado

Unidades: 90
2 e 3 dorms. (1 suíte)

Fundações:
Estrutura:

Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

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

Vendas:
(11) 5058-1596 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/piemonte

Obras em andamento Rua Lombroso, 211 – Pq. Jaçatuba – Santo André - SP

Fundações:
Estrutura:

Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
99%
60%
90%
90%
70%
85%
20%

Início da obra: setembro de 2014
Previsão de conclusão: setembro de 2017

My Home (personalização): 
encerrada (1ª Fase)

Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): junho de 2016

Unidades: 120
2 e 3 dorms. (1 suíte)

Vendas: 
(11) 4475-2066 / (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br/impactus
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Locação: (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br

Fundações:
Estrutura:

Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

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

Locação - Pronto Rua José Patrício, 22 (esq. com Av. Senador Vergueiro)  - SBC–SP

Início da obra: maio de 2015
Previsão de conclusão: obra entregue

Unidades: 1 loja comercial
Terreno: 473.82m²

Área Construída: 471.17m²

Loja Comercial

Locação: (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br

Fachada:

Instalação elétrica:

Instalação hidráulica:

Telefonia:

Acabamento externo:

100%
 

100%
 

100%
 

100%
 

100%

Centro Comercial

Início da obra: julho de 2015
Previsão de conclusão: entregue

Unidades: 22 lojas de 18,16m² a 306,99m²

Terreno: 5.532,42m² 

Locação - Pronto Av Maria Servidei Demarchi, 1.100 - SBC - SP

Locação: (11) 4367-8600
www.mbigucci.com.br

Fundações:
Estrutura:

Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

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

Locação - Pronto

Início da obra: novembro de 2015
Previsão de conclusão: entregue

Unidades: 2 lojas comerciais 
de 68,80m² e 71,16m²

Pé direito: 6m
Terreno: 1.083,12m²

Lojas Comerciais

 Av. Taboão, 3.410  X R. Itália – SBC-SP

Salas e lojas comerciais - Venda e locação Av. do Cursino, 2.400 – Jd. Saúde – São Paulo

Fundações:
Estrutura:

Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

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

Início da obra: abril de 2014
Previsão de conclusão: entregue

Visitação à obra 
(Espião do lar): realizada

Unidades: 45 conj. comerciais (36m² a 624m²)
7 lojas - locação (72m² a 74m²)

Vendas e locação: 
(11) 5058-5879 / (11) 4367-8600

www.mbigucci.com.br/boulevardoffice
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Empreendimentos prontos com
algumas unidades disponíveis

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

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

Dormitórios:
2

Vagas de garagem: 
1 

Área privativa: 
52,26m² e 52,82m²

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

Telefone de vendas: (11) 2047-9009/4367-8600
www.mbigucci.com.br/aguiadehaia

Dormitórios: 
2

Vagas de garagem: 
1

Área privativa: 
47,19 m², 48,29m² 

e 50,60m²

Localização: Estrada das Lágrimas, 1.466
São Caetano do Sul – SP

Telefone de vendas: (11) 4232-0524 / 4367-8600
www.mbigucci.com.br/status

Dormitórios: 
2 ou 3 dorms (suítes)
Vagas de garagem: 

1 ou 2
Área privativa:

65,49m²,  
78,84m² e 79,47m²

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

Telefone de vendas: (11) 4121-1252/4367-8600
www.mbigucci.com.br/up

Dormitórios:
3 (1 suíte)

Vagas de garagem: 
1 ou 2

Área privativa: 
75m²

Localização: Rua Engenheiro Isaac Garcez, 418
Vila Caminho do Mar – São Bernardo do Campo - SP

Telefone de vendas: (11) 4177-5382/4367-8600
www.mbigucci.com.br/classic

Localização: Rua Manoel Salgado, 381
Saúde – SP

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

Dormitórios: 
3

Vagas de garagem: 
2

Área privativa: 
77,36m2 e 80,18m2

Dormitórios: 
2 ou 3 (1 suíte)

Vagas de garagem: 
1

Área privativa:
45m², 56m² e 65m²
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São Caetano do Sul - SP.

11 4226-7100
11 4226-2563 Full-House-Decoração

EM UM ÚNICO 
LUGAR, SUA CASA.

SOFISTICAÇÃO 
E ESTILO 


