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Seu futuro Destino na zona sul
Localizado estrategicamente a 300 metros do Metrô
Conceição, no coração do Centro Empresarial
da região, ao lado das principais avenidas como:
Av. Eng. George Corbisier, Av. Eng. Armando de Arruda
Pereira  e com fácil acesso à Zona Leste, Zona Oeste,
Bandeirantes, Imigrantes, Metrô/Terminal Jabaquara,
Aeroporto de Congonhas e Litoral.
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EXPERIÊNCIA E CREDIBILIDADE

Central de Vendas MBigucci: 4367-8600

Plantão de Vendas: 11 2737-7007

Rua Conduru, 49
a 300m do Metrô Conceição

+ Station MBigucci

www.mbigucci.com.br/Station
Registro de incorporação na matricula 189.277 em 03/07/2018 do 8º O�cial de Registro de Imóveis de São Paulo. Comercialização: Mbigucci Comércio e Empreendimentos Imobiliários Ltda . Av.  Senador Vergueiro, 3597 - 9 andar - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo - SP. CNPJ 
46.665.303/0001-24 CRECI 19682-J.  Alvará de construção  nº2018/04865-00 emitido em 03/04/2018 pela PMSP. Incorporação Rich Valley Incorporadora Ltda. CNPJ 22.540.408/0001-99 -  Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros grá�cos ou de digitação.  Todas as imagens, fotos,  plantas 
e vegetação são  meramente ilustrativas e possuem sugestão de decoração. Os móveis e utensílios são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato.  Veja demais condições no stand de vendas. Importante: os valores da comissão de corretagem, serāo pagos pelo 
comprador diretamente ao corretor de imóveis e/ou imobiliária, sendo que os referidos valores nāo implicam acréscimo do valor ofertado. Todas estas condições e informações, estão previstas no contrato. Tabela vigente: Dezembro/2018. Impresso: Dezembro/2018. 
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PALAVRA DO PRESIDENTE

*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.

E  m 24 de outubro de 2018 nossa querida MBigucci 
completou 35 anos de vida e graças a Deus com muito 

sucesso. Temos uma gestão vitoriosa graças aos nossos 
colaboradores (Diretoria e Funcionários). Ao lado dessas 
vitórias, ganhamos inúmeros prêmios: “Melhor Construtora 
de Capital Fechado do Brasil”, da Revista IstoÉ Dinheiro 
por duas vezes seguidas (2014/2015) e 2º lugar em 
2016/2017/2018, “Top de Sustentabilidade” (2017) da 
ADVB, “Construtora Mais Sustentável do Brasil” (2012 e 
2015) pelo ITC-Sustentax, “Prêmio CBIC de Responsabilidade 
Social”, além de estarmos nos principais rankings do setor.

Mas, o mais importante é o respeito da nossa marca, do 
nosso nome, que mantemos desde a origem, com muito 
trabalho e seriedade. Como fundador, tenho orgulho em 
dar o meu nome à esta Empresa que muito contribui para o 
desenvolvimento do País, com visão de longo prazo. Se Deus 
quiser esse desenvolvimento será perpetuado de geração em 
geração.

Comprar um MBigucci é a certeza da entrega dentro do prazo 
e da melhor qualidade. O volume da nossa publicidade é 
inferior ao volume das nossas vendas, por quê? Quem compra 
ou comprou um MBigucci é o nosso maior propagandista! 
Isto tem nome: seriedade e segurança.

Hoje temos uma empresa familiar, sem dívidas e totalmente 
profissionalizada. Portanto, além da lealdade familiar, temos 
uma gestão competente com nossos colaboradores, e quem 
ganha é o cliente!

A MBigucci está instalada em prédio próprio e se renova 
diariamente, atualizando-se ao gosto do mercado, com a 
presença constante de colaboradores que vestem a camisa 
e esbanjam cordialidade aos clientes. Esta união fez nascer o 
que chamamos de Família Bigucci.

Não raras vezes, os diretores recebem clientes e seus amigos. 
Quem compra um MBigucci, compra sempre! Ou seu filho, 
ou seu parente, nossos clientes são cativos!

35 anos de luta

E o que pretendemos para o futuro?

Continuar nessa mesma caminhada de sucesso, construindo, 
dando emprego, realizando trabalhos sociais como Big Riso, 
Big Vida, Big Conhecimento, Big Vizinhança, Big Ideias e 
participando de atividades corporativas. Enfim, “Construindo 
uma Vida Melhor” que é o nosso slogan. 

Com muito trabalho, otimismo, persistência e inovação, 
como sempre fizemos desde o nosso nascedouro há 35 anos 
(em 1983), enfrentamos as crises econômicas do país e os 
desafios do dia a dia e continuamos crescendo. 

Começamos construindo um prédio com 16 apartamentos 
(Edifício Gláucia, na Vila Livieiro/SP) e hoje contabilizamos 
409 empreendimentos, 10.211 unidades e 1 milhão 106 
mil metros quadrados construídos, onde vivem mais de 25 
mil pessoas. Mais habitantes que muitas cidades do Brasil. 

Recentemente também criamos a BigTec, empresa do Grupo 
MBigucci que construirá imóveis até R$ 240 mil, focando o 
programa “Minha Casa Minha Vida”, para famílias de 3 a 10 
salários mínimos. Já estamos com os primeiros lançamentos: 
Alvorada, em Itaquera (120 unidades), e Terra Nostra, em 
Guarulhos (330 unidades).

Temos ainda um banco de terrenos com potencial para 
construir pelo menos nos próximos 10 anos.

Por tudo isso, só tenho a agradecer a Deus, aos meus 
diretores (filhos e sobrinhos), aos colaboradores, aos clientes, 
parceiros e fornecedores.
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ACONTECE

Destaque UPTV

Jubileu de Ouro

Empreendedorismo e Responsabilidade Social. 
Essas foram as categorias que reconheceram 
nossos diretores, Milton e Roberta Bigucci, 
no Prêmio Destaque UPTV, promovido em 
08/11/2018 pela jornalista e diretora geral 
da emissora, Liliana Gonçalves. A festa de 
premiação, no Bistrô Giramundo em São 
Bernardo do Campo, marcou também os 10 anos 
da UPTV e 3 anos do Programa Sind Solution, 
comandado por Liliana e Mauro Andrietta. 
“Ficamos honrados pelo reconhecimento, 
principalmente vindo de amigos como a Liliana, 
que é da família Gonçalves, a qual admiramos 
muito”, agradeceu Bigucci. 

Milton Bigucci, que também é formado em Direito pela USP, participou de uma homenagem muito especial no dia 
26/10/2018: a comemoração dos 50 anos da sua turma de 1968 da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. 

O reencontro foi na sede da OAB-SP com as presenças do presidente, Dr. Marcos da Costa, e do vice, Dr. Fábio Canton. 
Além de ser homenageado, Bigucci fez questão de homenagear os colegas de classe com um livro autografado. 

Uma noite com muitas comemorações. A premiação veio na mesma data em que o Big 
Riso, Programa de voluntariado em hospitais da MBigucci, completou 14 anos

Milton Bigucci e o presidente da OAB-SP, Dr. Marcos da Costa Bigucci na formatura em 1968, com os pais (Roberto e Trindad), esposa (Sueli), irmã 
(Célia) e sobrinhos (Robson e Rubens)

“Foi uma emoção muito grande rever os grandes amigos da Faculdade – Turma de 1968 – Direito/USP”, destacou Bigucci
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São Judas

ADVB

Construindo Grande ABC
O diretor de Locação da 
MBigucci, Marcelo Bigucci, 
prestigiou a chegada da 
Universidade São Judas a São 
Bernardo do Campo, celebrada 
com uma concorrida palestra da 
cientista Rana El Kaliouby sobre 
“Emoção na Inteligência Artificial 
– Ensinando Computadores 
a Sentir”. Realizado no dia 6/11/2018, no Cenforpe, o 
evento reuniu mais de 600 pessoas e teve as presenças da 
diretora do novo campus SBC, Maurília Veloso Soares, do 
ex-ministro e chanceler da São Judas, Dr. Ozires Silva, da 
secretária de Educação de SBC, Silvia Gondim, do secretário 
de Desenvolvimento de SBC, Hiroyuki Minami, de Roseli 
Pioli Zanetin, doutora em Comunicação pela USP, entre 
outras autoridades. A MBigucci apoia institucionalmente a 
Universidade São Judas.

“O cliente vende por você.” Este foi o tema da palestra que a diretora de Marketing, Roberta Bigucci, apresentou no 
dia 26/9/2018, no auditório da Employer Tudo RH, em São Paulo. O evento foi organizado pelo núcleo Mulher da 
ADVB - Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Roberta compartilhou ações de marketing de 
relacionamento envolvendo colaboradores e clientes nos programas sociais e ambientais da empresa, aplicados com 
baixo custo e bons resultados.

O período de baixa demanda em lançamentos e vendas de 
imóveis do ABC estão com os dias contados. O momento 
agora é de retomada econômica, e construtores, 
entidades e poder público precisam estar preparados. 
Este foi o foco do 6º Congresso Construindo o Grande 
ABC, realizado dia 25/10/2018, em Santo André/
SP. Comandado por Marcus Santaguita, presidente 
da ACIGABC (Associação dos Construtores do Grande 
ABC), o evento teve a participação de Milton Bigucci, 
que também preside o conselho da entidade, e Milton 
Junior, vice-presidente da ACIGABC, além de autoridades 
e mais de 400 inscritos. Entre os temas discutidos:  o 
Novo Perfil do Consumidor, Marketing Digital, Inovação 
em Crédito e Técnicas Construtivas, Portaria Virtual. 

Prefeito de Santo André, Paulo Serra, falou sobre a importância das 
parcerias em prol do crescimento econômico na região

Milton Junior, Milton Bigucci, Marcus Santaguita e gerente da Sicredi, 
entregam cheque-poupança sorteada no congresso 

Hiroyuki Minami e Silvia Gondim (PMSBC), Maurilia Veloso Soares (USJT), Marcelo 
Bigucci (MBigucci) e Roseli Zanetin (FMU-Polo Pauliceia)

Roberta Bigucci com os diretores da ADVB e com a microempresária Maria Luiza Magalhães, da Prevdia: “A Roberta foi inspiradora para mim. As ações que a MBigucci faz 
e esse lado humano de ver o colaborador e o cliente são muito bacanas. Vou levar de aprendizagem para minha empresa”, disse Maria Luiza
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Desafio de Futebol

16ª Meia 
Maratona SBC

O 10º Desafio Interno de Futebol Masculino 
e Feminino da MBigucci foi marcado por um 
gostoso clima de rivalidade e diversão entre os 
colaboradores. Disputado no dia 20/10/2018, 
nas quadras do Planet Society, localizado dentro 
do MBigucci Business Park São Bernardo, o 
evento reuniu 5 times masculinos e 2 femininos. 
Se dentro do campo a competição foi ferrenha, 
fora, o clima era só de confraternização e amizade 
entre os times, que comemoraram juntos com 
um delicioso churrasco e música ao vivo. 

Muita garra e superação marcaram a tradicional Corrida de São 
Bernardo do Campo, disputada dia 16/09/2018, na Av. Kennedy 
- SBC.  A equipe MBigucci, subsidiada pela Atlética, deu um show 
à parte. Teve quem correu pela primeira vez os 5km, 10km e até 
21km, cada um batendo seu próprio recorde! A Central de Vendas da 
MBigucci, em frente à largada, se transformou em um ponto de apoio 
vip para a equipe, com frutas, cafezinho e uma massagem relaxante da 
estética Bella Donna.

Destaque para a diretora Roberta Bigucci, que superou 
todos os seus limites cumprindo os 21 km: “Eu quase 
desisti por conta das câimbras e dor no ombro, mas 
os agentes do trânsito grudaram em mim. Aí, eu, 
eles e as ambulâncias chegamos juntos (risos). 
A motivação de todos 
contou muito para eu 
completar a prova!”

Times vencedores do 10º Desafio de Futebol MBigucci, Masculino: Escritório São Paulo, 
Feminino: Escritório São Bernardo

Equipe MBigucci: integração entre colaboradores, clientes, familiares e amigos 

Campeonato de futebol interno da construtora é promovido há 10 anos pela Atlética MBigucci
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Sonda 
Supermercado chega 
a Rudge Ramos-SBC
Unidade está localizada na Av. Caminho do Mar, 3.115, em área locada pela MBigucci 

Os irmãos Delcir e Idi Sonda inauguram a loja ao lado do prefeito 
Orlando Morando

A  42ª loja do grupo Sonda Supermercado, comandada 
pelos irmãos Idi e Delcir Sonda, foi inaugurada no dia 

31 de outubro de 2018 com a celebração de uma missa na 
presença de muitas autoridades, colaboradores e clientes da 
loja. O presidente da MBigucci, Milton Bigucci, e o diretor de 
Locação, Marcelo Bigucci, também prestigiaram a abertura.

Instalada na Av. Caminho do Mar, 3.115, B. Rudge Ramos, em 
São Bernardo do Campo, a nova loja fica em um grande terreno 
de 22.816m² no total (área de venda, estacionamento para 
250 vagas, estoque e administrativo). A área, que faz parte do 
MBigucci Business Park São Bernardo, foi locada pela MBigucci 
ao Grupo Sonda no início de 2018.  Esta nova unidade gerou 
cerca de 400 empregos diretos e indiretos.

A nova loja está equipada com hortifrúti, açougue, rotisseria, 
frios, congelados, adega, padaria e confeitaria, além de um setor 
de produtos saudáveis com itens orgânicos, sem glúten, sem 
lactose, entre outros. A unidade funciona das 7h às 22h.

Os diretores Milton e Marcelo Bigucci 
com os proprietários, Delcir e Idi Sonda
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De: Edson Lourenço Ramos
Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 
2018 
Para: miltonbigucci
Assunto: Turma da Faculdade de Direito 
da USP

Bom dia prezado amigo - PARABÉNS !!!!  
linda homenagem
- grandes nomes e homens - certamente é 
um orgulho ser um FRANCISCANO 

Advocacia Edson Lourenço Ramos S/C

De: Flavio Augusto Ayres Amary 

Enviada em: sexta-feira, 21 de setembro de 

2018 09:01

Para: Milton Bigucci

Assunto: Re: “Entre as Melhores do Brasil 

pela IstoÉ Dinheiro”

 
Sensacional Milton !!

 
Parabéns pela trajetória e dedicação ao 

mercado, merecida a repetida homenagem 

 
Tenho orgulho de poder ter a sua amizade, 

conte comigo 

 
Forte abraço,

Flávio Amary

Presidente Secovi / SP

De: José Renato Nalini 
Data: 6 de novembro de 2018 17:54:12 BRST
Para: Milton Bigucci 
Assunto: RE: Milton Bigucci conversa com estudantes 

Caríssimo amigo Milton Bigucci:
Você é um exemplo de cidadão prestante.
Não se limita a ser um exitoso e bem sucedido empresário, 
mas leva a sério a necessidade de participação ativa na vida 
comunitária.

Isso é Democracia Participativa: participação direta, não apenas no 
discurso,   mas na ação, no convívio, no contato com a juventude.
Se todos os homens lúcidos fossem assim, o Brasil já seria outro”
Parabéns!

Abraço do

Renato Nalini 
Desembargador aposentado, 
Ex-secretário de Educação e Cultura
Reitor da Uniregistral

De: J.B. Oliveira 
Enviada em: sexta-feira, 21 de setembro de 2018 
Para: ‘Milton Bigucci’
Assunto: Entre as Melhores do Brasil pela IstoÉ 
Dinheiro”

Milton, dileto amigo

Não foi nenhuma surpresa encontrar sua empresa 
entre  as melhores do Brasil – mais uma vez!
A competência que o caracteriza, e a qualidade que 
exige em tudo o que faz, não poderia gerar outro 
resultado! Parabéns!

JBOliveira
Advogados

De: João Manoel Pinto Neto  
Data: 29 de agosto de 2018 
Para: Milton Bigucci 
Assunto: agradecimento
Meu preclaro e ídolo Milton 

Queria te agradecer pelo livro “7 Decadas 
de Futebol”.  Além de desbravador, você é 
um otimista inveterado.

Tivéssemos no Brasil outros Miltons com 
a sua perseverança, ousadia e visão de 
futuro, estaríamos em outro patamar.
Desejo a você muitas felicidades e que o 
Senhor continue a te iluminar.

Um grande abraço.

João Manoel Pinto Neto
JP Assessoria Sindical e Trabalhista

De: Luiz Roberto Xavier
Enviada em: terça-feira, 13 de novembro 
de 2018 11:52
Para: Milton Bigucci
Assunto: 35 anos da MBigucci.

Olá meu amigo e parceiro de futebol, diz 
o ditado que Deus  da asa pra quem não 
sabe voar isso é falso ele da asa pra
quem quer voar e você soube aproveitar o 
voo parabéns e que venham mais 35 anos 
com Deus no comando.

Grande abraço,

Luiz Xavier  (Tico)

Agradecemos as centenas de mensagens e congratulações 
sobre os 35 anos da MBigucci, sobre o prêmio As Melhores 
da IstoÉ Dinheiro e demais manifestações recebidas. A todos 
um grande abraço e nosso sincero obrigado.

De: sidnei beneti 
Enviada em: quarta-feira, 3 de outubro de 2018 14:37
Para: Milton Bigucci
Assunto: Re: Prêmio Mãos e Mentes que Brilham

Caro Colega da Turma de 1968 da Faculdade de Direito do Largo de 
São Francisco,
Querido Amigo Milton Bigucci,

Parabéns pela merecida homenagem recebida da Assembleia 
Legislativa, representando o Povo de São Paulo.
Justiça foi feita ao grande realizador, um orgulho para todos nós.
Abraços emocionados do amigo e sempre imensamente admirador,

Sidnei Beneti
Juiz e ex-ministro do Tribunal Superior de Justiça

De: Dr.Romeu Chap Chap 
Enviada em: quarta-feira, 24 de outubro de 2018 
Para: miltonbigucci
Assunto: lembrei de você nesta história.
 
Caro amigo e competente empresário e líder da classe 
imobiliária que tive a satisfação de conviver no Secovi 
por muitos anos. Parabéns pelos seus 35 anos de 
sucesso empresarial  e respeito dos seus amigos e 
clientes. Assisti sua história no vídeo e também na vida 
prática. Continue liderando com firmeza que é sua 
característica e também da família Bigucci 

Abraços fraternos

Romeu Chap Chap
Secovi

De: Dr. João Serra 
Enviada em: terça-feira, 13 de novembro de 2018 11:13
Para: Milton Bigucci
Assunto: RES: Que alegria comemorar 35 anos da MBigucci.

Caro Milton, bom dia!

Parabéns, por mais esta comemoração, prestigiada por importantes
figuras da sua Região de atuação. Continue avançando!
O Brasil precisa disso que você tão bem realiza.

João Serra  - Advogado

De: Presidência da ACSP
Enviada em: sexta-feira, 14 de setembro de 2018 
Para: mbigucci@mbigucci.com.br
Assunto: Agradecimento

Caro Milton Bigucci

Agradeço o envio do relatório de sustentabilidade PACTO GLOBAL 
2018 e o parabenizo pelo excelente trabalho de toda sua equipe.

Alencar Burti
Presidente - Associação. Comercial de São Paulo
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De: Gil Carvalho 
Enviada em: sexta-feira, 21 de setembro de 2018 Para: ‘Milton Bigucci’
Assunto: RES: As Melhores do Brasil pela IstoÉ Dinheiro

Querido amigo Pentacampeão!!

Regozijo grande por mais este merecido reconhecimento,  à sua grande contribuição na resiliência,  no aperfeiçoamento  e grandeza deste nosso laborioso setor!!

Parabéns também a seus filhos e todos os seus colaboradores!!
Forte abraço,

Arquiteto Gil Carvalho

De: Casemiro 

Enviada em: quinta-feira, 4 de outubro de 2018 

Para: Milton Bigucci

Assunto: Prêmio Mãos e Mentes que Brilham

Miltão, bom dia

Parabéns pela merecida homenagem de 

reconhecimento a MBigucci, este ano comemorando 

35 anos de próspera existência, e em especial à você 

pelo idealismo, dinamismo  espírito empreendedor, 

sempre destacando seu lado  humano e altruístico 

voltado ao semelhante e ao bem comum.

Que Deus permaneça sempre presente, iluminando 

todos os dias de sua vida!

Um forte e grande abraço.

SMário Casemiro Anderlini

Nambei Fios e Cabos 

De: Antonio Pinto 
Enviada em: sexta-feira, 21 de setembro de 2018 
Para: Milton Bigucci
Assunto: “Entre as Melhores do Brasil pela IstoÉ Dinheiro”

Caro Bigucci:
 
É sempre uma alegria muito grande receber suas notícias
pois elas mostram que, apesar de tudo e do PT/e outros,
a força do trabalho, da competência e da seriedade é possível
o reconhecimento público de tais valores, cada vez mais escassos
em nossos dias.
 
Assim sendo, meu caro Camisa 10, trago-lhe o meu abraço, 
os meus cumprimentos e votos para que você e toda sua Equipe, 
de modo especial seus familiares, continuem trilhando esse 
caminho vitorioso, para que sirva de exemplo e incentivo a todos
que almejam vencer em sua atividade profissional, seja ela de que
natureza e espécie for.
 
Um grande abraço.

Antonio Pinto – Advogados Associados

De: e.s.amaral 
Enviada em: quinta-feira, 20 de setembro de 2018 
Para: comunicacaointerna@mbigucci.com.br
Assunto Entre as Melhores do Brasil

Prezados
Meus carinhosos cumprimentos por mais essa realização,
que sedimenta ainda mais o sonho de, junto com sua família 
na direção da MBigucci e com o esforço de todos os seus 
colaboradores, levar alta qualidade e satisfação a seus milhares
de clientes.

Mais que merecido esse reconhecido prêmio.

Eduardo (Duda) Amaral

De: JOSE AMARO OLIVEIRA
Enviada em: quinta-feira, 20 de setembro de 2018 
Para: comunicacaointerna@mbigucci.com.br
Assunto: MBigucci está novamente entre as Melhores do Brasil

Parabéns Bigucci
É resultado merecido da sua competência e exemplo de empreendedor.
Sou testemunha e muito me orgulho de tê-lo como amigo da turma de 
68 da São Francisco. Forte abraço e sucesso sempre!!

José Amaro de Oliveira
Gerente CIESP

De: Academia de Letras da Grande São Paulo 

- ALGRASP 

Enviada em: quinta-feira, 20 de setembro de 

2018 15:29

Para: Milton Bigucci

Assunto: Entre as Melhores do Brasil pela 

IstoÉ Dinheiro

Caro Bigucci,

Parabenizamo-lo por mais esta conquista.

Que a MBigucci continue rescendo e 

recebendo os prêmios tão merecidos por sua 

competência e seriedade.

Parabéns e muito sucesso!

Saudações Acadêmicas

Maria Zulema Cebrian

Presidente – Academia de Letras da Grande 

São Paulo
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E le está no Guiness Book como o brasileiro que surfou a 
maior onda da história: 80 pés, o equivalente a 24,38 

metros (praticamente um prédio de 8 andares). O feito 
aconteceu nas praias de Nazaré, um vilarejo de Portugal, 
mundialmente reconhecido por suas ondas gigantescas. A 
marca de Koxa, conquistada em 8/11/2017 e oficializada 
pela Liga Mundial do Surf (WLS) em 30/4/2018, superou o 
recorde de 78 pés alcançados em 2011 pelo surfista norte-
americano Garrett McNamara, mentor do surfista brasileiro.

Koxa conta que o caminho para chegar ao topo não foi fácil. 
Quase morreu surfando nas mesmas ondas de Nazaré, em 
2014, se afastou das ondas gigantes por praticamente 3 
anos. Estudioso do mar, ele superou o trauma e entrou para 
a história.

Rodrigo Koxa, que de nascimento é Rodrigo Augusto do 
Espírito Santo, tem 39 anos, nasceu em Jundiaí-SP, mora 
desde criança no Guarujá, mas vive mesmo é no mar. Koxa, 
que praticamente virou um sobrenome, vem do apelido de 
infância, quando Rodrigo surfava e jogava futevôlei e saía 
rolando na areia feito uma “coxinha”. 

Esbanjando simpatia, paixão e gratidão pelo que 
faz, Koxa conversou com exclusividade com a MBNews, via 
WhatsApp, direto de Nazaré/Portugal, onde está novamente 
para agradecer o feito histórico, há um ano, e também 
encarar novas ondas gigantes. 

Rodrigo Koxa surfa

“Desde pequeno sempre quis estar 
presente nos mares grandes, sempre 

fui estudioso do mar”
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a maior onda do mundo
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parceiro Sergio Português. Estava com pranchas especiais e 
roupas especiais para me sentir bem, apto, para pegar uma 
onda gigante. Quando a onda veio, eu já estava observando 
há algum tempo. Fiquei uma hora e meia esperando por ela. 
Eu só queria surfar uma onda gigante, e quando ela veio eu 
estava em sintonia, bem focado, e dei o meu melhor.

MBNews: Em 2014 você quase morreu nas ondas de 
Nazaré/Portugal. Como superou?

Koxa: Sim, no dia 11 de 
dezembro de 2014, eu 
pego uma onda enorme, 
faço a minha onda e saio 
por cima, mas minha 
equipe não conseguiu 
me resgatar a tempo da 
onda de trás. Eu tomei na 
cabeça essa onda e mais 
um monte delas, fiquei 
muito próximo às pedras. 
Fiquei muito abalado, sai 
do mar tomando várias 
ondas na cabeça perto 
das pedras, sem resgate. 
Cheguei na areia da praia 
assustado e com medo, 
quis voltar para o Brasil 
naquele momento. Dois 
dias depois, cheguei 
ao Brasil tendo muitos 
pesadelos, tanto que 
fui diagnosticado com 
transtorno de estresse 
pós-traumático. Foram 
dois anos trabalhando 
isso. Minha esposa é 
psicóloga e minha mãe 
psicoterapeuta quântica, 

e todos me ajudaram a resgatar minha essência e esse meu 
sonho, para em 2017 estar muito focado e mais forte do 
que nunca para pegar a onda da minha vida.

MBNews: Em algum momento pensou em parar de 
surfar?
Koxa: Sim, cheguei a pensar em parar de surfar onda 
gigante, mas nunca em parar de surfar totalmente. Eu tinha 
pesadelos constantes em casa, que eu estava indo para as 
pedras, e isso me deixou muito desconectado e com medo. 
Tentei surfar nos anos seguintes, mas o medo parecia que 

MBNews: Quem é o Rodrigo Koxa, o super surfista da 
maior onda da história?
Koxa: Rodrigo Koxa é um surfista apaixonado por ondas 
desde que começou a surfar com 8 anos de idade. Aos 
9 comecei a competir. Com 12 anos ganhei o primeiro 
campeonato e com 14 decidi dedicar minha vida para 
ondas gigantes, depois de ver uma matéria sobre isso.  

MBNews: O que você sentiu no momento que viu aquela 
sombra gigante e a onda 
tentando te engolir?
Koxa: Era uma onda 
muito grande e lisa, e 
eu senti que eu podia 
fazer uma linha diferente, 
ficar mais perto do 
limite, descer até a 
base da onda. Tive um 
sonho na noite anterior 
que dizia: ‘desce reto, 
desce reto’. No nosso 
protocolo usamos muito 
a borda, ficamos muito 
de lado, e geralmente 
não descemos tão lá 
embaixo, mas essa onda 
eu senti que podia fazer 
diferente. Quando fiz essa 
linha descendo reto, que 
foi o que sonhei, a onda 
ficou em cima de mim, 
e foi a hora que veio a 
sombra. A gente vive 
nessa bivalência, sempre 
quer ficar no limite da 
onda, nessa sombra, 
e quando estamos lá 
queremos sair o mais 
rápido possível. Quando vi a sombra a primeira coisa que 
eu quis foi velocidade e dei o máximo de projeção que pude 
na minha prancha, para fugir daquela situação. Eu já estava 
superfeliz. Depois quando completei a onda foi incrível.

MBNews: Como se preparou para esse momento?
Koxa: Para surfar essa onda eu me preparei a vida inteira. Foi 
a vida toda viajando, morando fora do País, me dedicando 
ao conhecimento do surf, de onda grande principalmente, 
investindo em materiais e treinando com a equipe. Eu 
estava alinhado com uma equipe muito boa, junto ao meu 

2018 – Guinness Book – Maior onda da História 
              80 pés (24,38 metros) – Nazaré/Portugal 
2018 – Quiksilver XXL Biggest Wave -
              Big Wave Awards (WLS), o “Oscar” do Surf 
2010 – Maior onda surfada na América do Sul 
               60 pés (21 metros) - Chile
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estava dentro de mim, sempre afoito, desconfortável e 
então eu pensei sim em desistir. Mas o amor sempre fala 
mais alto, sei que eu amo demais esse esporte, minha vida 
inteira investi nisso. Graças a Deus eu não desisti do meu 
sonho.

MBNews: Fora a fama, o Guiness, o que ficou de mais 
importante desse feito?
Koxa:  Foi eu realmente não desistir dos meus sonhos, foram 
muitos anos de dedicação. Queremos as coisas muito rápido 
‘os reconhecimentos’, mas não é assim que acontece.  Eu 
comecei a investir em ondas grandes com 14,15 anos, e 
só praticamente mais de 20 anos depois é que eu realizei 
meu sonho. É isso que fica para mim. Quando peguei 
minha onda e depois que eu consegui o reconhecimento do 
Guinness, passa um filme na cabeça de tudo que vivi, os 
lugares que morei fora do Brasil, os perrengues que passei, 

“A gente vive nessa bivalência, sempre 
quer ficar no limite da onda, nessa 

sombra, e quando estamos lá queremos 
sair o mais rápido possível.”

as coisas boas que vivi, as músicas que ouvia pensando em 
um dia pegar uma onda deste tamanho. Hoje eu entendo 
que tudo que fiz valeu a pena, tinha um propósito, alguma 
coisa me guiando para esse caminho. 

Desde pequeno sempre quis estar presente nos mares 
grandes, sempre fui estudioso do mar, sempre estudei 
bastante as ondulações e os materiais, as pranchas, as linhas 
dos surfistas e hoje eu tenho o reconhecimento. Então para 
mim o que fica é essa resiliência de ter vivido um trauma e 
ter me superado, e ao mesmo tempo saber que amo um 
esporte e nunca desisti desse sonho.

MBNews: Há um ano do grande recorde, você está em 
Nazaré novamente. Qual o próximo desafio?
Koxa: Sim, estou em Nazaré. Teve um swell (ondulação) 
muito grande na última sexta feira (9/11/2018) e peguei 
uma das grandes ondas do dia, exatamente um ano e um 
dia após a onda do guinness que eu surfei dia 8/11/2017. 
Estou concorrendo ao XXL Biggest Wave novamente – o 
Oscar das ondas gigantes. Também estou convidado para o 
Big Wave World Tour, Nazaré Challenge, que é um evento 
de remada, uma outra vertente de surf de ondas grandes. 
Estou treinando bastante nesses últimos dias. Continuo 
vivendo esse sonho com os amigos, alegre, feliz, realizado 
e com muita gratidão.

As gigantes ondas em Nazaré/Portugal são causadas por um cânion submarino com 5 mil 
metros de profundidade e 210 km de comprimento que termina abruptamente, bem perto 
da costa da cidade.

GIGANTES
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MBigucci na Mídia
TV Globo –  Jornal Nacional
31/8/2018
Matéria gravada no Sonata MBigucci (Santo 
André/SP) sobre o momento econômico da 
construção civil

Diário Regional 
25/10/2018

Revista Qual Imóvel
16/10/2018

Tribuna do ABCD
27/10/2018

Revista Secovi
1/9/2018

Confira as matérias na íntegra no site 
www.mbigucci.com.br/imprensa 
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Tribuna do ABCD
27/10/2018

ABC Repórter
25/10/2018

Repórter Diário
26/10/2018

TV Mais ABC - J+
25/10/2018

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

TV Globo – Bom Dia Brasil
18/9/2018
Matéria gravada no Terra Nostra MBigucci (Guarulhos/SP), 
sobre a evolução digital nas profissões

Portal Negócios em Foco
21/09/2018
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Embalagens: 
dicas sustentáveis
Natal, Amigo Secreto, troca de presentes... Que legal! Mas o que fazer 
com tantas embalagens que sobram?

No Brasil cerca de um quinto de todo o lixo produzido é composto por embalagens. 
São 25 mil toneladas de sacolas, caixas e papéis que vão parar no lixo diariamente, 

grande parte, após ter sido usada uma única vez*! 

Então, que tal uma mudança de atitude para este final de ano? Ao comprar seus presentes não peça embalagens, reaproveite 
jornais, revistas, tecidos, caixas e o que você já tem casa para criar um pacote diferente. Além de criativo, seu presente terá 
um toque sustentável!

• Recorte figuras de revistas e cole na própria caixa do 
presente ou em caixas de sapatos, de leite. Aproveite para 
personalizar o tema da embalagem com o perfil do seu 
presenteado

• A manga de uma jaqueta ou a barra 
de uma calça jeans velha podem 
virar a embalagem de um vinho

+ de 25 mil toneladas de 

embalagens vão para o 

lixo diariamente*

*Fonte: Ministério do Meio Ambiente/

Responsabilidade Socioambiental
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Abuse do Furoshiki

Saiba mais em: 
Youtube/Furoshiki: SofiaNanka
www.furoshiki.com.br

Mais dicas em:
Youtube/Tudo organizas por NinaBraz
Menos1lixo.com.br

Furoshiki ( ) é uma técnica tradicional japonesa de 
fazer embrulhos através de um quadrado de tecido. Além 
de embalar presentes, também é utilizada para transportar 
objetos como garrafas, livros, roupas, entre outros. Há 
centenas de formas de embrulhar e amarrar um furoshiki. 
Pode ser na forma de bolsa, sacos, entre outros…

O nome Furoshiki vem das 
palavras “furo” (banho) e 
“shiki” (abrir o tecido no chão), 
remetendo à época em que 
os orientais iam ao banho 
coletivo no ofurô levando suas 
roupas em uma trouxinha e 
estendiam o tecido no chão.

• O jornal também se torna uma 
embalagem original para garrafas

•  Papel pardo fica lindo 
como embrulho. Você pode 
enfeitar com carimbos, 
canetinhas, colagens. Dá até 
para escrever uma poesia ou 
recadinho

•   Você também pode usar a ecobag 
para embalar presentes. E se quiser, 
pode colar figuras ou pedacinhos de 
tecido.

• Um quadradinho de tecido vira uma 
delicada embalagem para brincos e 
pulseiras
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MBigucci anuncia
nova empresa do grupo

Celebração reuniu prefeitos da região, imprensa e colaboradores da construtora

Prefeitos da Região prestigiam evento de 35 anos da MBigucci
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Em um clima de otimismo e muita integração, a 
construtora MBigucci comemorou 35 anos de fundação 

no dia 24/10/2018.

A celebração, que reuniu cinco prefeitos da região (Paulo 
Serra de Santo André, José Auricchio Junior de São Caetano 
do Sul, Lauro Michels de Diadema, Adler Kiko Teixeira 
de Ribeirão Pires e o secretário Hiroyuki Miniami, que 
representou o prefeito Orlando Morando de São Bernardo 
do Campo) e todos os colaboradores da construtora, 
foi realizada no Tatu Bola Bar, instalado no Marco Zero 
MBigucci, uma das maiores obras da empresa em São 
Bernardo do Campo/SP. 

“Estou muito feliz em reunir todos nesta comemoração dos 
35 anos. Iniciamos bem pequenos com um único prédio 
de 4 andares e sem elevador (Ed. Gláucia na Vila Liviero-
SP), e hoje ver todos vocês aqui no Marco Zero, que é nossa 
maior obra com 954 unidades, é uma honra! A MBigucci 
continuará sempre inovando, crescendo e gerando 
empregos. Tudo isso graças à dedicação da nossa diretoria e 
colaboradores e à confiança dos nossos clientes e do poder 
público”, destacou o presidente, Milton Bigucci.  

A data também foi marcada com uma coletiva de imprensa 
na cobertura do Marco Zero, para o anúncio da BigTec, nova 
empresa do grupo MBigucci, que atenderá o programa 
“Minha Casa Minha Vida”, com imóveis até R$ 240 mil, 
para famílias com renda até 10 salários mínimos (leia 
matéria completa na página 28).

Outra excelente notícia ao mercado e aos colaboradores foi o 
anúncio de mais de R$ 300 milhões em investimentos para 
os próximos lançamentos residenciais focados na Região do 
ABC. Já no setor industrial a MBigucci prepara a construção 
do Business Park Santo André, um grande centro logístico que 
funcionará na Av. dos Estados, Pq. Capuava, em Santo André. 

Durante o evento os prefeitos presentes foram 
homenageados com uma placa alusiva aos 35 anos 
da MBigucci. Também foram presenteados com uma 
miniatura personalizada em 3D, os colaboradores que 
completaram 30 anos de MBigucci: Roberta Bigucci 
(diretora de Marketing), Kátia Kemos (gerente Financeira), 
Milton Bigucci Junior (diretor técnico), Rubens Toneto 
(diretor de Novos Negócios/2017) e Mauri Moreti 
(gerente de compras aposentado), além do presidente 
Milton Bigucci e a esposa Sueli Pioli Bigucci. 

Show de stand up com Edson Junior diverte colaboradores no Tatu Bola Bar

Colaboradores são premiados por 30 anos de empresa

Colaboradores da MBigucci comemoram juntos com diretores os 35 anos 
da construtora
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Prefeitos prestigiam os 
35 anos da MBigucci

“Parabenizamos os 35 anos da MBigucci, essa importante 
construtora de São Bernardo do Campo que tem contribuído 
sobremaneira na área do desenvolvimento econômico, social e de 
sustentabilidade em nosso município. Desejamos  que outros 35 
anos sejam comemorados intensivamente, construindo cada vez 
mais em nossa Região. Fazendo com que pessoas, famílias possam 
realizar o sonho da casa própria, agora com o novo segmento do 
Minha Casa Minha Vida, aqui da BigTec, MBigucci.”
Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo, 
representado no evento por Hiroyuki Minami, secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e 
Turismo de SBC 

“Quero parabenizar a MBigucci por 
esses 35 anos de desenvolvimento, 
de geração de empregos, 
acreditando na nossa Região do ABC, 
e cumprimentar Dr. Milton e toda 
família Bigucci por esse brilhante 
trabalho e essa grande parceria com 
desenvolvimento da nossa região. A 
MBigucci comemora sua trajetória 
com boas notícias para nossa 
cidade e região, como a construção 
do Business Park Santo André, 
importante empreendimento que 
abrigará um grande Centro Logístico. 
Agradeço à MBigucci. É Santo André 
recuperando seu protagonismo no 
cenário econômico”.
Paulo Serra, prefeito de Santo André

“Em nome do povo de São Caetano do Sul, quero 
saudar o amigo Milton Bigucci pelos 35 anos 
de sua empresa de construção e incorporação 
imobiliária, que traz ao Grande ABC e a São Caetano, 
o desenvolvimento. Um desenvolvimento planejado 
onde a qualidade de vida é o objetivo principal. Meus 
parabéns à toda família Bigucci.”
José Auricchio Junior, prefeito de São Caetano do Sul

“Parabenizo a MBigucci pelos 35 anos 
de trabalho na Construção Civil em prol 
do nosso Grande ABC. Uma empresa 
que tem resultados espetaculares 
não só na Região, no nosso Estado, 
mas também em nosso País. Além 
de parabenizar, quero agradecer a 
parceria que sempre tem tido conosco 
aqui na nossa Região.”
Adler Kiko Teixeira, prefeito de Ribeirão Pires

“Quero aqui parabenizar a MBigucci, ao sr. 
Milton Bigucci, aos seus filhos e filha, essa 
família maravilhosa de São Bernardo do Campo 
que tanto prospera. Parabéns pelos 35 anos 
dessa empresa conceituada, muito sucesso 
sempre. Um grande abraço e prosperidade.” 
Lauro Michels, prefeito de Diadema
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Opinião de 
colaboradores

“A MBigucci é como uma viga suportada por dois pilares. Um é a iniciativa e 
o outro a persistência. Um não existe sem o outro e esses são equivalentes, 
afinal sem a iniciativa não se tem uma razão para persistir e sem a persistência, 
de nada valeu a iniciativa. Esse é o motivo pelo qual a MBigucci não para de 
crescer. Não só produzimos pilares, vigas, lajes, empreendimentos e sonhos, 
como somos capazes de sustentá-los, com todos os elementos necessários 
para que mesmo diante das dificuldades a estrutura nunca se abale. Torço 
e faço a minha parte para que, subindo pavimento por pavimento, o nosso 
empreendimento se torne cada vez maior.”
Vitor Caretta Tirado - Auxiliar Jurídico com um pé no administrativo e outro 
na obra, há 6 anos na empresa

“Estou há 11 anos na MBigucci e acompanhei algumas etapas 
importantes na evolução da empresa. Uma característica notável 
que pude constatar neste período é que a MBigucci preza pela 
solidez e segurança em suas operações, de modo que o crescimento 
da empresa é sempre constante e estável.
Samuel Souza da Silva, advogado responsável pelo Departamento 
Jurídico Externo 

“Falar da MBigucci para mim é um grande privilégio. É uma 
empresa que há 35 anos tem seus valores e que se preocupa 
com o bem-estar e crescimento profissional do seu capital 
humano. Trabalhar aqui é um grande orgulho porque somos 
uma grande equipe de pessoas  comprometidas em busca do 
sucesso e da realização.”
Luciene Magnusson V. de Oliveira, Analista de RH, há 5 anos 
na empresa

“Trabalhar na MBigucci tem sido um aprendizado diário. Ter novas 
experiências com as histórias dos clientes, sonhos e batalhas 
que cada um passa para conquistar a casa própria... Participar 
desse momento é bastante especial. Atuar no atendimento é 
se relacionar com quase todos os departamentos da empresa, 
sempre ganhando conhecimento e “amizades”, um dos pontos 
forte da MBigucci. Tive o privilégio de comemorar e receber o 
abraço da família MBigucci pelos meus 28 anos no mesmo dia 
dos 35 anos da empresa. A MBigucci tem um espaço especial no 
meu coração, que levarei para a vida.”
Fernanda Alves, Atendimento ao Cliente, 5 anos de empresa 

 “A MBigucci me proporciona todos os dias novas oportunidades e um constante 
desenvolvimento profissional e pessoal. Somos motivados a sermos melhores.  
Tenho total respeito e admiração por fazer parte desse time. Parabéns pelos 35 
anos de construção e transformação em milhares de vidas.”
Luara Lage de Araújo, Coordenadora de Marketing e Recrutamento e Seleção, 
há 9 anos de empresa

“Na MBigucci temos portas abertas na presidência e na diretoria com a liberdade 
de dar nossas opiniões a qualquer momento. Quem conhece melhor a parte 
operacional dos nossos departamentos somos nós e por isso eles nos ouvem 
sempre que precisamos.  As ordens não são dadas e simplesmente cumprimos, 
sempre trocamos ideias e informações para chegarmos à melhor solução para 
os problemas. A confiança foi adquirida ao longo do tempo e não podemos ter 
pressa e nem desistir dos nossos objetivos.  A MBigucci dá as ferramentas para 
isso, só depende de nós.
Marcos Alberto de Oliveira – Gerente Contábil/RH/Adm., há 26 anos na empresa
Talita Brito de Oliveira – Gerente do Departamento Jurídico, há 12 anos 23MBIGUCCI NEWS



“Trabalhamos com os pés no chão. 
Somos uma das poucas construtoras  

do Brasil sem dívidas!”

Apesar dos 77 anos de idade, Milton Bigucci não abre mão 
de uma rotina intensa de trabalho e mantém a mesma paixão 
pela construção desde quando iniciou sua trajetória na área, 
há 57 anos, em 19 de maio de 1961.

A dedicação que Bigucci tem com o mercado imobiliário só é 
dividida quando o assunto é família ou futebol, mas para unir 
essas paixões ele fundou em outubro de 1983, sua própria 
empresa familiar: a construtora MBigucci, com sede em São 
Bernardo do Campo, onde divide a gestão empresarial com 
seus quatro filhos: Roberta, Milton Jr., Marcos e Marcelo 
e o sobrinho Robson Toneto. Não é à toa que a marca da 
MBigucci tem as cores vermelho, preto e branco, escolhidas 
cuidadosamente por Milton Bigucci em homenagem ao seu 
time do coração, o São Paulo Futebol Clube.

Dia 24 de outubro de 2018, a MBigucci completou 35 
anos de atividades. Consolidada como uma das maiores 
construtoras do ABC e do Brasil, a empresa tem em seu 
portfólio mais de 400 empreendimentos, 10.200 unidades 
e 1 milhão de m² de área construída. Mas a história de seu 
presidente-fundador na construção teve início bem antes, 
confira a entrevista:

MBNews: Como foi o início desta trajetória de sucesso?
Milton Bigucci: Comecei a trabalhar em 1961 na 
contabilidade da construtora Itapuã, que ficava no Ipiranga. 
Empolgado com a área, em 1964 eu fiz por conta própria 
minha primeira obra, uma casa no bairro São João Clímaco, 
que serviu de residência para minha irmã, Célia, meu cunhado 
e meus sobrinhos, Robson e Rubens. Depois, ainda por conta 

própria, construí mais algumas casas e sobrados, até fundar a 
MBigucci, em 1983. Na época, nunca poderia imaginar que 
a empresa chegaria onde chegou. Só tenho a agradecer aos 
meus diretores, colaboradores, clientes e principalmente a 
Deus pela história de sucesso e credibilidade que temos hoje. 

MBNews: No início da carreira, o senhor também ocupou 
um cargo importante na Mercedes Benz o que o fez trocar 
pelo setor da construção?
Milton Bigucci: Quando jovem tive uma grande 
oportunidade na Mercedes Benz. Entrei como auditor júnior 
e cheguei a assistente do diretor financeiro em apenas 5 
anos, mas a construção já estava no sangue e no coração. 
Nos dias úteis eu trabalhava na Mercedes e de sábado e 
domingo continuava prestando serviço de contador para 
a construtora Itapuã, até que em 1968, fui convidado a 
assumir como diretor administrativo e financeiro da Itapuã. 
Pedi então demissão da Mercedes e aceitei o desafio na 
Itapuã. Era a oportunidade de me realizar profissionalmente 
na área que havia escolhido. Os amigos da Mercedes diziam 
que eu estava ficando louco, trocar o cargo que tinha, mas 
meu tino já estava na construção. Trabalhei na Itapuã por 
20 anos, era uma época favorável para a construção, pois 
o Banco Nacional da Habitação (BNH), criado nos anos de 
1960 disponibilizou muito recurso para aplicar em habitação 
no Brasil. Da Itapuã eu só sai para fundar a minha própria 
empresa, a MBigucci.

Milton Bigucci:
há 57 anos na 
Construção Civil 
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clubes; o MBigucci Business Park Diadema (2012), nosso 
primeiro Centro Logístico. E agora o Marco Zero MBigucci, 
nossa maior obra já construída em São Bernardo do Campo, 
um complexo misto com 954 unidades, entre apartamentos, 
lofts, lofts duplex, salas comerciais e boulevard.

MBNews: A que atribui o sucesso da MBigucci? A empresa foi 
eleita duas vezes pela Revista IstoÉ Dinheiro como a “Melhor 
Construtora do Brasil”, além de outros diversos prêmios.
Milton Bigucci: São três os pilares deste sucesso: Primeiro, 
acreditamos em nossos colaboradores, a quem costumamos 
chamar de “Família Bigucci”. Sempre incentivamos a 
participação dos colaboradores, a valorização do capital 
humano e o crescimento pessoal e profissional deles, nosso 
turnover é mínimo. Segundo, estamos sempre buscando 
a total satisfação de nossos clientes, inovando com 
diferenciais tecnológicos, programas de relacionamento, 
oferecendo o produto que precisam a justo preço e com 
qualidade. E terceiro, temos uma preocupação constante 
com a Responsabilidade Social e Ambiental. A empresa foi 
uma das primeiras no ABC a ter gestão ambiental dentro 
das obras, além da ISO 9001 de qualidade. Mantemos 
vários programas de responsabilidade social e ambiental, 
que chamamos de BIG’s: o Big Vida (responsabilidade 
ambiental), o Big Riso (voluntariado nos hospitais), o Big 
Vizinhança (relacionamento com os vizinhos das obras), o Big 
Conhecimento (para estudantes) e o Big Ideias (inovação). 

MBNews: O senhor também participa de várias entidades 
do setor, o que isso representa?
Milton Bigucci: Quanto mais eu puder participar de 
entidades, melhor. Sempre aprendo muito com essas 
atividades. Participo da Associação dos Construtores, 
Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC (ACIGABC) há 
mais de 25 anos, grande parte como presidente da entidade, e 
atualmente estou como presidente do Conselho Deliberativo. 
Também atuo no Secovi-SP do qual fui vice-presidente das 
8 regionais do Interior de São Paulo e, hoje, membro do 
Conselho Consultivo Nato. Na Associação Comercial de 
São Paulo, sou conselheiro vitalício e fui superintendente 
da Distrital Ipiranga, e no Ciesp, faço parte do Conselho 
Industrial. O importante é estar sempre contribuindo para o 
crescimento do setor.

MBNews: E o futuro? 
Milton Bigucci:  Continuar trabalhando e muito, se eu me 
afastar de tudo isso eu morro. Nos últimos quatro anos de 
crise o que mais fizemos foi comprar terrenos, que é nossa 
matéria prima. Temos um banco de terrenos com potencial 
para construir nos próximos 10 anos. Mas a vida não é só 
trabalho, eu também gosto de sair, ir ao cinema, teatro, viajar 
com minha esposa, Sueli, e jogar meu futebol é claro! Espero 
continuar no mesmo ritmo...se Deus quiser.

MBNews: Quais as principais dificuldades do seu início na 
construção?
Milton Bigucci: O começo foi de muita luta e trabalho, 
mas com certeza me serviu de experiência para conquistar 
a solidez e credibilidade que temos hoje. Sou de uma família 
bastante humilde. Meu pai, Roberto Bigucci, era carpinteiro, 
fazia caixotes. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 
9 anos de idade. Antes de empresário e construtor, fui 
arquivista, balconista, auxiliar de almoxarife, contador, 
auditor, gerente administrativo até chegar ao que conquistei 
ao longo dessas décadas.  Desde o início, o dinheiro que 
ganhava na construtora Itapuã eu aplicava em terrenos, que 
fui estocando. Já na MBigucci, nossa primeira construção foi 
o Ed. Gláucia, em 1986, na Vila Liviero/SP. Era um prédio 
pequeno sem elevador com 16 apartamentos, que vendi 
para quatro amigos meus. Foi uma época muito difícil 
economicamente, pois era o período do congelamento 
de preços no Governo Sarney. Como o plano econômico 
fracassou e teve grande aumento nos preços, a obra me 
causou grande prejuízo, mas mesmo assim honrei o contrato 
e entreguei no prazo. Foi uma primeira experiência negativa 
na carreira, mas que serviu de muito estímulo para o meu 
crescimento e o da MBigucci.

MBNews: O que mais lhe atrai nesta área?
Milton Bigucci: Ver a felicidade nos olhos dos clientes quando 
fazemos a entrega do imóvel. Se para a empresa é mais uma 
tarefa cumprida, para eles isto é a realização de um grande 
sonho, pois muitos têm a oportunidade de comprar um único 
imóvel na vida toda. E nós participamos deste momento tão 
importante em mais de 400 empreendimentos. Fico muito 
feliz também em dar centenas de empregos.

MBNews: Quais obras marcaram os 35 anos da MBigucci 
para o senhor?
Milton Bigucci:Além do nosso primeiro prédio, o Ed. Gláucia, 
outras obras marcantes da MBigucci foram o Residencial 
Arco Íris (1998), em São Bernardo do Campo, com 291 
apartamentos para classe econômica; o Kings Garden 
(1992), em São Bernardo, foi o primeiro de alto-padrão; o 
Independece Park (2005), no Ipiranga, e o Top Life (2009), 
em São Bernardo, que foram os primeiros condomínios 
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Curiosidades 
MBigucci 
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Primeira obra entregue: 
Edifício Gláucia, no 

Residencial Liviero, Vila 
Liviero/SP.  Prédio sem 

elevador com 16 
apartamentos e 4 andares

1986

Primeiro edifício 
comercial/sede da 

MBigucci, atual sede do 
Tribunal da Justiça Federal 

de São Bernardo do 
Campo/SP

2006

Início do Big Vizinhança, 
que leva benefícios sociais 
e ambientais aos vizinhos 

das obras 

2015

Início das construções 
para terceiros - Sistema 

Data-Programada, 
Supermercados Dia, 

Habib’s, Ragazzo, Postos 
de gasolina, Escolas

2001

Primeiro condomínio clube, 
Independence Park Ipiranga/SP. 

Início do Big Vida (ações de 
preservação ao meio ambiente);

Início do Big Conhecimento para 
compartilhar experiências práticas 

com estudantes

2005

Entrega das primeiras 
torres residenciais (Prime 
e Premier) do Marco Zero 

2016

Lançamento do New Park, 
1º empreendimento com 
automação e tecnologia.

Lançamento do Sonata, 1º 
com piscina coberta e 

aquecida

Assista aos fatos curiosos, marcantes e 
engraçados dos 35 anos da MBigucci 
no Canal: Youtube.com/MBigucci.

2017

Início do Big Riso 
(voluntariado com os 

colaboradores em 
hospitais de 

oncopediatria)

2004

Entregue nova sede da 
MBigucci.

 Assinatura pioneira 
com o Banco do Brasil 
para financiar o “Minha 

Casa Minha Vida”

2010

Primeiro grande 
condomínio residencial 

em São Bernardo do 
Campo-SP, o Arco-Íris, 

296 aptos 100% vendidos 
em tempo recorde

1996

Assinatura pioneira 
com o antigo Banespa 

para contrato de 
crédito imobiliário

1990
Vendas 

internacionais 
do luxuoso 
condomínio 

Willians Island 
– em Miami, 

EUA 

1999

Primeiros loteamentos 
em Tremembé-SP

2007

MBigucci é uma das 
pioneiras no setor a 

assinar o Pacto Global 
da ONU e a conquistar 

a ISO 14.000

2008

Conquista da ISO 9001 
de Qualidade, pioneira 

do setor no ABC 

2002

Entrega do primeiro grande 
condomínio logístico: 

MBigucci Business Park 
Diadema/SP, 26 galpões, 

área de 36mil m²

2013

Lançamento do Marco 
Zero MBigucci, primeiro 

mixed-use em São 
Bernardo/SP. 954 

unidades, apartamentos, 
lofts, comerciais e 

boulevard 

2012

409 empreendimentos

10.211 unidades, sendo 

6.869 no ABC

1.106.010,97 metros 

quadrados construídos

+ de 25 mil pessoas 

morando em um MBigucci
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MBigucci cria                    
empresa para imóveis econômicos

Direcionada ao público com renda de até dez salários mínimos, BigTec atenderá o “Minha Casa Minha Vida”

Milton Bigucci Junior anuncia em coletiva de imprensa a nova empresa do grupo: a BigTec 

A MBigucci sai à frente mais uma vez, sendo a primeira construtora com sede na Região do ABC a lançar uma empresa 
100% focada em empreendimentos econômicos, a BigTec. A nova marca nasce amparada na força, solidez e credibilidade 

do grupo MBigucci, com 35 anos de mercado. 

A BigTec construirá imóveis até R$ 240 mil, beneficiando famílias com renda de três a dez salários mínimos – público que 
se enquadra no Programa Habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, do Governo Federal.

De acordo com o presidente do grupo MBigucci, Milton Bigucci, a BigTec nasceu para atender a grande demanda por habitações 
populares. “É um novo desafio para o Grupo, que contribuirá para diminuir o déficit habitacional do Brasil, que já ultrapassa 7 
milhões de unidades com 90% da demanda concentrada na baixa renda, até dez salários mínimos”, afirmou Bigucci.
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MBigucci cria                    
empresa para imóveis econômicos

Os imóveis da BigTec terão financiamento da Caixa 
Econômica Federal e todos os benefícios enquadrados no 
Programa Habitacional “Minha Casa, Minha Vida”. Segundo 
o diretor técnico Milton Bigucci Junior, a nova empresa 
investirá em tecnologias diferenciadas e na otimização do 
processo comercial, buscando o melhor custo-benefício do 
mercado para quem quer comprar um apartamento bom de 
padrão econômico. “Serão empreendimentos com ampla 
área de lazer, com fitness, quadra, área de churrasqueira, 
playground, salão de festas, espaços equipados e decorados 
com paisagismo, enfim, um empreendimento econômico, 
mas diferenciado, como a MBigucci está acostumada a 
entregar”, explicou Milton Junior.

A BigTec atuará na Região do ABC, na cidade de São Paulo 
e Grande São Paulo. “Já temos dois projetos prontinhos para 
serem lançados pela BigTec: o primeiro é o Terra Nostra, 
em Guarulhos-SP (veja pág. 36) e o Alvorada, localizado 
em Itaquera-SP. Em breve teremos também o América, 
que será lançado em São Bernardo do Campo, no Bairro 
Cooperativa”, destacou Milton Junior.

O QUE É?
É uma iniciativa do Governo Federal que oferece condições atrativas para o 
financiamento de moradias nas áreas urbanas para famílias de baixa renda, em 
parceria com estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos.

IMÓVEIS QUE SE ENQUADRAM:
Até R$ 240 mil – na cidade de São Paulo
Até R$ 230 mil – na Região do ABC

QUEM PODE PARTICIPAR?
Para poder financiar um apartamento pelo programa, o beneficiário precisa cumprir 
alguns requisitos. O principal deles é a renda familiar. A partir dela, é definido os juros 
do financiamento, o prazo de pagamento e o tipo de imóvel.

ALÉM DE ATENDER AOS LIMITES DE RENDA VOCÊ NÃO PODE: 
• Ser dono ou ter financiamento de imóvel residencial;
• Ter recebido benefício de outro programa habitacional do Governo;
• Estar cadastrado no Sistema Integrado de Administração de Carteiras Imobiliárias 
(SIACI) e/ou Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT);
• Ter débitos com o Governo Federal.

Cadastre-se
www.mbigucci.com.br/alvorada (Itaquera/SP)
www.mbigucci.com.br/terranostra (Guarulhos/SP)
www.mbigucci.com.br/mcmv  (São Bernardo do Campo/SP)
E receba informações sobre condições diferenciadas para 
início de vendas ou fale com nossos consultores: 
11 4367-8600 / 11 98823-4590
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Dicas da Elzinha

PERNIL ASSADO AO TEMPERO MINEIRO 
1 pernil suíno de 8 kg (aproximadamente)
1 colher (de sobremesa) de sal para cada kg de pernil
4 cabeças (inteiras) de alho
6 cebolas(grandes) fatiadas bem finas
1 ramo grande de salsa
1 maço grande de cebolinha
1 ramo de alfavaca
1 litro de vinho branco
1 pitada de noz moscada
4 folhas de louro
Pimenta a gosto

“Carne de mineiro, dorme no tempero”

MODO DE FAZER:
Furar o pernil tendo o cuidado para não furar a pele. Bater 
todos os temperos juntos no liquidificador. Temperar de 
véspera usando todos os ingredientes (carne de mineiro 
dorme no tempero). Virar sempre que possível. Colocar no 
forno, por 4 horas, com a pele para cima e coberto com papel 
alumínio (untar o alumínio com manteiga). Retirar o papel 
alumínio, jogar um fio de óleo por cima e voltar ao forno até 
dourar. Ao tirar do forno, jogar óleo fervendo por cima para 
pururucar. Servir com arroz de nozes e frutas secas e farofa 
do próprio caldo do pernil. Decorar com abacaxi dourado, 
ameixas pretas, cerejas frescas e fios de ovos.

Que tal um delicioso pernil no tradicional tempero mineiro?  Quem nos ensina é a 
mineiríssima chef Elzinha Nunes, dos Restaurantes Dona Lucinha e Aneto. A chef 

também dá dicas incríveis de como aproveitar as sobras da ceia.

ENSOPADO DE PERNIL, CHESTER OU LOMBO
Pegue a carne que sobrou da ceia, mais 2 xícaras de feijão branco (deixar de molho 
de um dia para o outro), 2 linguiças em rodelas,1 cebola picada,1 lata de tomate 
pelado, 4 dentes de alho picados, ¼ de xícara de azeite, sal e pimenta a gosto. Na 
panela de pressão refogue o alho e a cebola no azeite. Junte os tomates, tempere 
e cozinhe por 15 minutos. Acrescente o pernil, o chester ou o lombo, a linguiça e 
o feijão. O molho precisa cobrir o feijão, se precisar, acrescente 1 xícara de água. 
Cozinhe por 40 minutos em fogo médio. Bom apetite!

Sobrou? 
Aproveite!

SOBRE A CHEF  - Mineira da cidade de Serro, Elzinha 
Nunes traz no sangue o amor pela cozinha herdado 
da mãe, Dona Lucinha. Estudiosa do assunto é 
defensora das tradições culinárias de Minas Gerais. 
Chef dos Restaurantes Dona Lucinha e Aneto, ambos 
em São Paulo, Elzinha já recebeu diversos prêmios 
dentro e fora do país, deu aula em renomadas escolas 
e congressos de gastronomia e está constantemente 
na TV e jornais, ensinando suas receitas.

Dona Lucinha 
Av. Chibarás, 399 - Moema, São Paulo
(11) 5051-2050 / www.donalucinha.com.br

 Restaurante Dona Lucinha
Visite também: www.aneto.com.br
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CLUBE DE DESCONTOS

MBIGUCCI

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.

www.mbigucci.com.br/clubededescontos

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.

VARAIS

Rua Miguel Couto, 139 - Vila Pires 
 Santo André

(11) 4438-3884 | www.mazzonetto.com.br

5% de
 d

es
co

nt
o

MÓVEIS SOB MEDIDA

Av. 12 de Outubro, 451/455 - Vila Assunçāo 
Santo André

(11) 4994-7901 | www.foratto.com.br

10% de
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o

MÓVEIS SOB MEDIDA

Rua José Versolato, 111 - Sala 1401 Torre B 
 Centro - Sāo Bernardo do Campo

(11) 4314-9425 | www.decato.com.br

15% 

ASSESSORIA IMOBILIÁRIA

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

ARQUITETURA E DESIGN

Rua Coronel Afonso Ferreira, 359 - Sala 1
 Vila Municipal - Bragança Paulista

(11) 2473-7927 / 9.7642-2099 | www.climatizarSP.com.br
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 d
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Av. Portugal, 491 
Santo André - SP

(11) 2759-6110/6114 | (11) 97030-0510
www.greccoad.com.br
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“Optamos pelo My Home em primeiro lugar pela 
excelente qualidade, modernidade e beleza dos 
materiais disponíveis e, segundo, pela facilidade 
de receber o imóvel já completo. Adquirimos todos 
os itens oferecidos como pisos, louças, metais, 
pedras, pastilhas, azulejos, box, vidros da varanda, 
churrasqueira, ar condicionado e fechadura digital. 
Eu e minha filha, Maria Augusta, completamos a 
decoração com muito carinho, pois o loft é para 
minha mãe, Regina, morar. Fizemos toda a seleção 
dos produtos on-line, e também fomos ao showroom 
avaliar as peças. Adoramos o sistema 3D, nos deu 
uma ótima noção de como ficaria o apartamento. 
O My Home é excelente”.  Cristiane Montefusco, 
cliente do Marco Zero Mix Residence32 MBIGUCCI NEWS – Construindo o melhor conteúdo
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My Home: o jeito 
fácil de personalizar 
seu apê

“Acabamentos com preços acessíveis e parcelas diluídas com 
as prestações do imóvel”

Já pensou em ter todos os acabamentos do seu gosto assim que entregarem 
as chaves do seu apartamento? Sem ter de ir atrás de materiais ou mão 

de obra? E o que é melhor: com preços acessíveis e parcelas diluídas junto 
com as prestações do imóvel! Assim é o My Home, serviço de personalização 
de acabamentos da MBigucci. O My Home é aberto aos clientes com o 
empreendimento ainda em lançamento ou início de construção. São oferecidos 
pisos, laminados, revestimentos, granitos, louças sanitárias, metais, box, 
fechamento de sacada, aquecedor, esquadrias, fechaduras, churrasqueira, 
ar condicionado (alguns empreendimentos) e kit gourmet para varanda (de 
acordo com o projeto técnico).  

Salas comerciais: para as unidades comerciais também são oferecidos 
acabamentos personalizados como piso elevado, forro mineral, piso vinílico, 
fechadura elétrica, ar condicionado e opções para o WC (piso, louças e metais).

Assim que o programa é aberto, o cliente recebe um e-mail convidando-o 
a entrar no sistema online, que está disponível no site da MBigucci, dentro 
do Canal Cliente (clientes.mbigucci.com.br). No site: www.mbigucci.com.
br/myhome, o cliente encontra um E-Book com as principais perguntas e 
respostas sobre o programa.

3D - Em formato 3D, o programa permite que o cliente escolha entre os 
acabamentos oferecidos e monte o ambiente de acordo com seu gosto. 
Automaticamente são computados os valores e as parcelas de pagamento. Mais 
informações: arquitetura@mbigucci.com.br

Um showroom com algumas das peças originais também fica disponível no 
estande de vendas do empreendimento, enquanto o programa estiver aberto 
para a unidade.

VANTAGENS:
• Preços: até 30% menor que o oferecido em lojas
• Qualidade: fornecedores de 1ª linha
• Garantia de instalação e do próprio fabricante
• Parcelamento: valor diluído com as prestações do apartamento
• Agilidade: recebendo as chaves já pode mudar
• Profissionalismo: Serviço orientado por arquitetos
• Redução de resíduos.
• Isenta o proprietário de contratar laudo técnico 
   RRT para instalações dos itens 33MBIGUCCI NEWS



Domani MBigucci: obras 
dentro do cronograma
Com uma fachada moderna, empreendimento irá valorizar ainda mais a região

DOMANI MBIGUCCI
R. Princesa Maria Amélia, 500
Nova Petrópolis/SBC
2 suítes
Lazer completo
www.mbigucci.com.br/domani

Foto em novembro/2018
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É  no tradicional Bairro de Nova Petrópolis, na Rua 
Princesa Maria Amélia, 500, em São Bernardo do 

Campo/SP, um local cercado por comércios, serviços, 
escolas e parques, que a MBigucci está construindo o 
belíssimo empreendimento Domani.

Com torre única de 15 pavimentos (sendo 2 subsolos de 
garagem + térreo), o Domani contará com 48 apartamentos 
de 2 suítes, lavabo, salas de jantar e estar, cozinha, área de 
serviço e charmoso terraço grill. Um projeto que surpreende 
em todos os aspectos.

“Iniciamos a obra em novembro de 2018, conforme o 
cronograma. Nos próximos meses estarão em andamento 
as fases de estrutura e alvenaria de vedação, que são 
necessárias para definição do layout (divisões internas) 
dos apartamentos,” explica o engenheiro da obra, Kleber 
Silveira.

Tecnologia – O Domani terá tecnologia construtiva de ponta e 
seguirá os padrões do Big Vida, Programa de Responsabilidade 
Ambiental da MBigucci, com coleta seletiva, reciclagem de 
resíduos, uso de madeira 100% com DOF (Documento de 
Origem Florestal) e reflorestada, máximo aproveitamento da 
área para jardins, entre outros itens. 

Destaque para as instalações elétricas, onde será utilizado 
um novo sistema de montagem das fiações para pontos 
de luz e tomada com maior produtividade na obra. O 

sistema hidráulico também será diferenciado, com shaft 
visitável no banheiro e na área de serviço, permitindo a 
visualização e acesso às tubulações por meio de parede de 
gesso acartonado. 

LAZER 
Conforto e segurança em um dos melhores bairros de São 
Bernardo do Campo/SP:

• Brinquedoteca
• Churrasqueira com forno de pizza
• Ducha
• Estacionamento visitantes
 • Fitness
 • Fitness externo
 • Piscina Adulto 
 • Piscina infantil
 • Playground
 • Praça Central
 • Praça dos jovens
 • Praça dos namorados
 • Salão de festas
 • Salão de jogos
 • Sauna
 • Solarium

NATUREZA – MUITO VERDE, ÁRVORES, FLORES 
E ARBUSTOS INTEGRAM O MODERNO PROJETO 
PAISAGÍSTICO DO DOMANI MBIGUCCI, COM 177M² 
DE ÁREA AJARDINADA E 3 CHARMOSAS PRAÇAS.

Apartamento modelo decorado e estande de vendas na 
Rua Princesa Maria Amélia, 500 – Bairro Nova Petrópolis, 
São Bernardo do Campo/SP. Abertos diariamente 
incluindo finais de semana e feriados, das 9h às 18h. 
Tels: (11) 2833-2150/ (11) 4367-8600/ 
   11 98823-4590 /  Domani MBigucci

VISITE

35MBIGUCCI NEWS



TERRA NOSTRA
(Av. Rio de Janeiro, 805 
Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP)
3 torres (Modena, Parma e Ravena)
330 unidades
2 dorms.
Área privativa: 43,77m², 44,36 m² e 
1 vaga (livre)
Terreno: 10.914,74m²
www.mbigucci.com.br/terranostra
Tel.: (11) 4010-6572
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O supercondomínio 
clube que cabe no 
seu bolso
Localizado em Guarulhos, o empreendimento tem 
condições acessíveis pelo Minha Casa Minha Vida, 
com a qualidade da BigTec, empresa do grupo 
MBigucci

É na Av. Rio de Janeiro, 805, em Guarulhos, que a BigTec está 
lançando um supercondomínio clube: o Terra Nostra. Um 

empreendimento diferenciado com amplo lazer e o que é melhor, 
com valores acessíveis que também podem ser financiados pelas 
regras do Minha Casa, Minha Vida.

“É uma superoportunidade que estamos trazendo para Guarulhos. 
Um empreendimento de excelente padrão, moderno, com ampla 
área de lazer, totalmente equipada e decorada, além de vagas 
livres na garagem. Estamos com preços e condições especiais 
neste lançamento. É o empreendimento ideal para sair do sonho e 
partir para realidade da casa própria”, destacou o diretor de Vendas, 
Robson Toneto.

O Terra Nostra abrigará três torres: Modena, Parma e Ravena, cada 
uma com 110 unidades, totalizando 330 apartamentos em um 
grande terreno de 10.914m². As unidades serão de 2 dormitórios 
com áreas privativas de 43,77m² e 44,36m².

Conforto e Segurança – Privilegiando a qualidade de vida, o Terra 
Nostra terá espaços de lazer com total conforto para você aproveitar os 
melhores momentos junto à família. Piscina, quadra, churrasqueira, 
forno para pizza, playground, salão de festas e muito mais.

Perspectiva artística da fachada 37MBIGUCCI NEWS



LAZER E MUITO MAIS

PERTO DE TUDO

(espaços equipados e decorados)
• Piscina adulto e infantil
• Solarium 
• Deck molhado
• Quadra esportiva
• Playground
• Salão de festas com ambiente gourmet
• 2 Áreas com churrasqueiras
• Forno para pizza
• 2 elevadores por torre
• Portaria vigiada 24h
• Vagas para visitantes e motos
• Acessibilidade

O Terra Nostra será construído na Av. Rio de Janeiro, 
805, Vila Rio de Janeiro - Guarulhos/SP, uma excelente 
localização pertinho de tudo o que você precisa, comércios, 
serviços, escolas, parques, além de toda facilidade de 
acesso ao transporte público e principais rodovias.
• Shopping Pátio – 4 min
• Carrefour – 7 min
• Shopping Maia – 8min
• Extra supermercado – 9min
• Bosque Maia – 10 min
• Zoo de Guarulhos  - 14 min
• Universidade de Guarulhos – 16 min
• Rodovia Presidente Dutra – 17 min
• Rodovia Fernão Dias – 17 min

“São tantos atrativos que nem 
parece Minha Casa, Minha Vida”

Arquitetura: Milton Bigucci Junior
Paisagismo: Studio Ideias Verdes
Modelo Decorado: Studio Ecoara

Perspectiva artística da piscina

Perspectiva artística do hall

Perspectiva artística do playground e quadra
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BOSQUE MAIA

VOCÊ SABIA?

Maior parque urbano de Guarulhos, conta com mais de 3 
quilômetros de pista para cooper e caminhada, trilhas na mata, 
quadras de esporte, campo de areia e praça de eventos. O 
espaço possui ainda um Centro de Educação Ambiental (CEA), 
onde são realizadas exposições de arte, oficinas ambientais e 
tardes musicais, com choro e seresta. O parque também oferece 
atividades variadas como aulas de dança, práticas esportivas e 
trilhas noturnas, com datas pré-agendadas. 

Funcionamento do Parque:  das 6 às 22h
Av. Paulo Faccini, s/n° - Centro, Guarulhos/SP
Informações (11) 2475-9861

“Terra Nostra”, é uma expressão em italiano que em português significa Terra Nossa. O 
nome foi escolhido pela descendência da família Bigucci ser da Itália, mais precisamente 
da Região de Emilia Romagna, de onde vêm também os nomes das três torres do 
empreendimento: Modena, Parma e Ravena, que são províncias da Emilia Romagna.

Perspectiva artística da churrasqueiraPerspectiva artística do salão de festas
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Apartamento modelo decorado e estande de vendas na Av. 
Rio de Janeiro, 805 – Vila Rio de Janeiro, Guarulhos/SP

Aberto diariamente, incluindo finais de semana e feriados, 
das 9h às 19h.
Informações: 11 4367-8600 / 11 4010-6572
  11 98823-4590
www.mbigucci.com.br/terranostra

VISITE

Modelo decorado assinado pela arquiteta 
Tatiana Moreira, do Studio Ecoara40 MBIGUCCI NEWS – Construindo o melhor conteúdo
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Ótima localização e pertinho de tudo.
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Guarulhos - SP
Av. Rio de Janeiro, 805

www.mbigucci.com.br/terranostrasaiba mais

> Bosque Maia - 10 min

> Shopping Maia - 8 min

> Zoo Guarulhos - 14 min

> UNG - 16 min

> SENAC - 15 min

> Câmara Municipal - 12 min

> Shopping Pátio - 4 min

> Sup. Extra - 9 min

> Rod. Pres. Dutra - 17 min

> Rod. Fernão Dias - 17 min

> Carrefour - 7 min

> Lago dos Patos - 19 min

More a apenas
10 minutos do
Bosque Maia,

cercado de muitas
comodidades.

Isso faz toda a diferença.

Todas as imagens são meramente ilustrativas, inclusive as de personagens.

CONDOMINIUM CLUB

terranostra

Na melhor região de Guarulhos,

com tudo de melhor pra você.

a 8 min.a 8 min.

a 4 min.a 4 min.

a 9 min.a 9 min.

a 14 min.a 14 min.a 15 min.a 15 min.

a 7 min.a 7 min.
Ótima localização e pertinho de tudo.
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Não jogue este impresso em vias públicas. Cidade limpa, povo civilizado. Alvará de construção A-498/2016 emitido em 15/02/2017 pelo Município de Guarulhos. O empreendimento só será comercializado após o 
Registro de Incorporação no Cartório de Imóveis de Guarulhos. Incorporação Cesena Incorporadora Ltda - CNPJ 10.594.115/0001-05. Comercialização futura: MBigucci Comércio e Empreendimentos Imobiliários 
Ltda - CNPJ 46.665.303/0001-24 - CRECI 19682-J. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros gráficos ou de digitação. Todas as imagens, fotos, plantas e vegetação são meramente ilustrativas e possuem 
sugestão de decoração. Os móveis e utensílios são de dimensões comerciais e não fazem parte do contrato. O empreendimento será construído e entregue por fases, significa que algumas partes e equipamentos 
das áreas comuns do empreendimento serão construídas e entregues em períodos distintos. O prazo previsto para entrega das fases complementares está mencionado no contrato. Impresso Setembro/2018.

PLANTÃO DE VENDAS

11 4010-6572

Grupo MBigucci

REALIZAÇÃO

Grupo MBigucci

“conquiste agora 
o futuro de 
sua família”
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A MELHOR REGIÃO DE GUARULHOS,
COM TUDO DE MELHOR PRA VOCÊ.
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Solidariedade e 
Alegria em Ação!

Além das visitas semanais em hospitais públicos, os 
voluntários do Big Riso também levam seu carinho e amor 
em várias outras ações. Confira as do último trimestre:

Criado em 2004, o Big Riso é um 
programa de responsabilidade social 
da construtora MBigucci, onde 
colaboradores da empresa e voluntários 
externos se transformam em palhaços 
e visitam crianças com câncer em 
hospitais públicos do ABC e São Paulo, 
com total apoio da construtora. Saiba 
mais em www.bigriso.com.br

HAPPY RISO
Estar juntos, colorir e alegrar o dia de alguém e apoiar instituições de 
tratamento ao câncer infanto-juvenil. Estes foram os motivos que levaram 
mais de 30 voluntários do Big Riso em plena segundona (1/10/2018) ao 
cinema para assistir ao filme: “O Que De Verdade Importa”. A produção teve 
100% da renda revertida para instituições de combate ao câncer. “É muito 
bom nos reunirmos para ajudar uma causa que acreditamos, além do filme 
ser emocionante”, comentou a coordenadora do Big Riso, Roberta Bigucci.

MUTIRÃO DO RISO
Os voluntários do Big Riso levaram muito carinho e animação para 
a Festa das Crianças do Lar Sírio Pró-Infância, entidade que assiste 
mais de mil crianças no Tatuapé, em São Paulo. Na ocasião também 
foi inaugurada a “Casa Brincante” do Lar. O convite ao Big Riso partiu 
da ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil) 
que auxilia o Lar Sírio.

TREINA RISO
De 16 a 18 de novembro/2018, os voluntários participaram do 5º 
Encontro Nacional de Palhaços que atuam em hospitais. Organizado 
pela associação Doutores da Alegria, o encontro reuniu cerca de 50 
grupos de todo o Brasil.

GENTILEZAS URBANAS
Os voluntários também incentivaram a campanha de doação de sangue do 
Secovi, no Dia da Gentileza Urbana, 21/9/2018. Presentes desde a 1ª edição 
da Campanha, em 2014, os palhaços do Big Riso transmitiram otimismo e 
“coragem” aos doadores. No total foram 83 doadores.
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TRIP RISO VISITA CABREÚVA-SP
Viagem anual faz parte das ações sociais e culturais que o Big Riso promove

Levando uma mala cheia de alegria, carinho e diversão, 
os voluntários do Big Riso viajaram para Cabreúva, 

interior de São Paulo, na 6ª edição da Trip Riso. A iniciativa 
teve como principal objetivo alegrar os pacientes da Santa 
Casa de Cabreúva e os idosos da Casa de Repouso Santa 
Maria. O ponto alto da visita foi o encontro com a paciente 
Dona Maria, que brincou com os palhaços, se enfeitou e 
ganhou uma fila de abraços. O diretor técnico da Santa 
Casa, Dr. Eduardo Leite, e a interventora Elizabeth Gomes 
elogiaram a ação: “Parabéns pelo trabalho de vocês, é 
maravilhoso”.

Destaque também para um grupo de moradores de 
Cabreúva que acompanhou a visita e ficou motivado a 
montar um Big Riso por lá. “É muito gratificante ver nossos 
voluntários contagiando as pessoas com tanto amor. 
Agradecemos também de coração ao Wagner Naccarati, 
de Cabreúva, que foi quem nos convidou, incentivou e 
fez a ponte com os hospitais”, comentou a fundadora do 
grupo, Roberta Bigucci.

Realizada em 1/9/2018, a Trip Riso também serviu para 
integração entre os voluntários e seus familiares, que 
conheceram alguns pontos turísticos da cidade, como o Centro 
Budista Kadampa Brasil e o Empório UAI de doces e queijos.

Em anos anteriores, a Trip Riso também já passou por 
São Roque, Itu, Jundiaí, Atibaia e Santos, percorrendo os 
hospitais públicos das cidades visitadas. 

Santa Casa de Cabreúva ficou mais alegre e colorida com a visita do Big Riso

Grupo também visitou a Santa Casa de Repouso de Cabreúva

Fila do abraço: Dona Maria foi presenteada com muito carinho dos voluntários

Spiningrifka e Miudinho com Wagner Naccarati, incentivador da visita: “Essa turma do 

Big Riso é sensacional! Que Deus retribua em dobro o que vocês fazem para as pessoas.”
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BALANÇO  
BIG RISO 2018
Iniciado em 8 de novembro de 2004, o Big Riso tem feito um trabalho voluntário que leva amor, carinho e atenção aos 
pequenos pacientes de oncologia nos hospitais públicos do ABC e São Paulo. Só em 2018, foram mais de 52 visitas, 
beneficiando 631 crianças e adolescentes.Além dos hospitais, os voluntários também são convidados a alegrar diversos de 
eventos!  Confira onde o Big Riso esteve presente em 2018:

14 Anos de Big Riso
890 Voluntários
12.175 Pessoas Beneficiadas

5/2/2018 – Gravação para TV Gazeta na Fundação Santo André
21/2/2018 – Happy Riso - Sessão Cinema: Bat Kid 
10/6/2018 – 16ª Carreata Pé Quente - Secovi
24/6/2018 – 6ª Carreata do Agasalho Big Riso e ACIGABC
28/7/2018 - Ação Social na Aldeia Krukutu-SBC 
25/8/2018 - McDia Feliz SBC e Av. Cursino
1/9/2018 - Trip Riso em Cabreúva
21/9/2018 - Gentileza Urbana – Doação de Sangue no Secovi
30/9/2018 - Visita ao Hospital Santa Cecília

1/10/2018 - Happy Riso no cinema - O que de verdade importa
10/10/2018 - Festa das crianças Lar Sírio
1/11/2018 - Festa das crianças especiais - Vereador Minami
5/11/2018 - Treinamento Hospital Mário Covas
16/11/2018 – 5º Encontro Nacional dos Palhaços de Hospitais
1/12/2018 – Festa das crianças da Cooperativa do Lixão do Alvarenga
2/12/2018 - Carreata do Brinquedo – Secovi
15/12/2018 – Festa de Natal na Casa de Repouso Melhor Idade-SP
16/12/2018 – Ação social na Aldeia indígena Krukutu-SBC

44 MBIGUCCI NEWS – Construindo o melhor conteúdo

BIG RISO



Informações:  Tels.: 3386-3387 | 2065-0680 - com Cris

CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA - Rua do Manifesto, 475 - Ipiranga

SALÃO DA PISCINA - Privilegiado pela vista para a piscina, 
2

com 400m , com capacidade para 250 pessoas.

2
SALÃO DE CONVENÇÕES - Espaço versátil com 190m ,
o ambiente tem espaço para 100 pessoas.

Faça sua festa no C.A.Y.Faça sua festa no C.A.Y.
Casamento - Aniversário - Debutante - FormaturaCasamento - Aniversário - Debutante - Formatura

Faça sua festa no C.A.Y.

2
SALÃO NOBRE - Elegante ambiente que reúne 700m , com capacidade para 600 pessoas.
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Aprendizagem 
na prática
Desde 2005 a MBigucci mantém o programa Big Conhecimento e compartilha suas práticas com estudantes, através de 

visitas técnicas às obras, palestras e informações para TCC’s. Somente em 2018 foram 15 atendimentos, beneficiando 
mais de 300 alunos 

Pequenos visitantes 
O New Life MBigucci  em construção na Av. 
Nazaré, 1.765 – Ipiranga/SP, recebeu no dia 
12/9/2018, a visita de uma turminha muito 
especial: os alunos do 3º ano da Escola do Max 
(unidade Vila Mariana). Eles estão desenvolvendo 
um projeto sobre arquitetura e foram conhecer de 
perto maquetes, plantas, apartamento modelo 
decorado e a obra em execução. Os alunos foram 
recebidos pela engenheira Natária Arneiro, pelo 
técnico de segurança Alesandro Brito e equipe de 
Marketing, Rita e Thaís. Os arquitetos Danilo e 
Paula Salerno, responsáveis pelo paisagismo do 
New Life MBigucci, também participaram da visita.

Visita técnica
Cerca de 30 alunos do curso de Engenharia 
do Instituto Mauá de Tecnologia, 
acompanhados das professoras Cynthia 
Barbieri Munhoz e Elizabeth Montefusco, 
também visitaram a obra New Life 
MBigucci, no Ipiranga/SP no dia 5/9/2018.  
Os estudantes foram recebidos pelo 
diretor técnico Milton Bigucci Jr, e tiveram 
a oportunidade de tirar dúvidas sobre 
materiais, projetos e detalhes da obra em 
execução, com a engenheira Natália Arneiro 
e o técnico de segurança Alesandro Brito.
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“Ficamos muito felizes em compartilhar nossas experiências e conhecimento com 
estudantes de várias áreas. Nós também já fomos alunos e sabemos o quão importante 

é abrirmos as portas para a aprendizagem na prática. Esse é o nosso Big Conhecimento”   
destacou Milton Bigucci Junior, diretor técnico da MBigucci

Palestras
As novas tecnologias no mercado da Construção Civil e a importância 
da qualificação para as diversas funções que um engenheiro pode 
assumir.  Estes foram os temas das palestras realizadas pelo diretor 
técnico da MBigucci, Milton Bigucci Junior, em duas ocasiões: Dia 
17/10/2018 para os alunos de Engenharia da UNIAN - unidade Jardim 
do Mar, em São Bernardo do Campo. E no dia 27/8/2018, para cerca 
de 100 estudantes, também de Engenharia, da UNIAN – unidade 
ABC. Na ocasião, Milton Junior foi o convidado especial para a aula 
inaugural do Curso de Controle Tecnológico do Concreto em Obra. O 
curso, que também teve a participação dos colaboradores da MBigucci, 
foi ministrado pelo professor Benedito C. Oliveira Jr, que coordena a 
Engenharia Civil da unidade.

Tese
O diretor técnico, Milton Bigucci Junior, também compartilhou sua 
experiência com o aluno de mestrado Julio Ranieri, da Universidade 
Federal do ABC. Sua tese tem como tema: “A Incorporação Imobiliária 
Residencial no ABC: Reflexos e Influências a partir da entrada das 
incorporadoras de capital aberto”. 

Empreendedorismo
Muitas perguntas, brincadeiras e interação marcaram 
a palestra de Milton Bigucci, presidente da MBigucci, 
aos 150 alunos de 12 a 15 anos do Instituto de 
Ensino Barão de Mauá, em São Bernardo do Campo/
SP. O bate-papo sobre Empreendedorismo foi no dia 
1/11/2018, a convite 
da escola por sugestão 
do aluno do 7º ano, 
Miguel Cogo, que já 

havia pesquisado a vida do palestrante para um outro trabalho. “Aprendi com o sr. Milton Bigucci 
que mesmo com tantos obstáculos no seu dia-dia, mesmo não recebendo o seu primeiro salário, 
ele não desanimou. Sua força e a sua fé venceram.  Achei curioso também saber que ele era um 
grande jogador de futebol, mas trocou tudo pelo seu crescimento profissional, como empreendedor.” 
comentou Miguel.
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Capricho na Manutenção
Uma grande empresa também é feita por pessoas detalhistas, caprichosas e sempre 
prontas a ajudar. Assim é Ney Manoel Santos Silva, assistente técnico de manutenção, há 
12 anos na MBigucci

Carioca de nascimento, mas paulista de coração, o Ney, 
de 34 anos, chegou à MBigucci no final de 2006 por 

indicação do amigo Ronaldo Lira, que também trabalha 
na Assistência Técnica. “Eu fazia uns bicos de garçom na 
Pousada dos Pescadores e estava precisando de algo fixo 
quando o Ronaldo me convidou para a MBigucci. Aqui tive a 
oportunidade do meu primeiro e único registro na carteira de 
trabalho”, relembra com orgulho.

“Pau para toda obra”, como diz o ditado, Ney não escolhe 
serviço, faz de tudo e é sempre muito caprichoso: “Assim que 
entrei fui pintar as portas da casa que chamamos de “mansão”, 
no Rudge Ramos-SBC, na época, o local estava reformando 
para alugar. Depois fiquei responsável pela limpeza dos 
terrenos e manutenções nos estandes de vendas”, conta Ney.

Em 2009, o colaborador foi escalado para as manutenções no 
primeiro condomínio clube construído pela MBigucci em São 
Bernardo do Campo/SP, o Top Life. Dedicado e comprometido, 
Ney já atuou em dezenas de prédios da empresa: Ed. Allegra 
(Limão), La Grand Maison (Ipiranga), Duque de Aragão 
(Ipiranga), Vila Borghese (SBC), Star Life (SBC), Águia de 
Haia, entre outros.

Por ser detalhista e muito caprichoso, seu forte é o acabamento, 
o que tem lhe rendido muitos elogios dos clientes e da equipe 
de trabalho. “Gosto de fazer tudo bem feito. Deixar perfeito 
mesmo, como se fosse para eu morar”, explica Ney. O capricho 

e a habilidade foram herdados do pai, Manoel, que foi pedreiro 
por mais de 30 anos. “Nas férias, quando eu era moleque, 
sempre ajudava meu pai e aprendi com ele a fazer tudo bem 
feito.”

Atento à evolução da MBigucci e do mercado, Ney também 
tem planos para o futuro: “Quero surpreender ainda mais e 
melhorar sempre. Quero voltar a estudar e fazer um curso 
técnico na área. A empresa cresceu muito, melhorou em 
atendimento, tecnologia. Antigamente para achar um 
vazamento eram 3 dias e hoje com o drywall (parede de 
gesso) e shaft visitável no mesmo dia resolvemos tudo, sem 
sujeira e com maior eficiência.”

Detalhista na MBigucci, detalhista em casa também: “No 
trabalho, tem o cliente, e em casa tem a mulher, se eu não 
for caprichoso ela briga”, brinca Ney. Casado há 5 anos com 
Luciana, e pai da Sara, de 10 anos, ele conta que fora do 
trabalho gosta mesmo é de aproveitar com a família, ver um 
filme, almoçar juntos, conversar... E se depender da vontade 
dele, a “família” vai crescer. “Estamos planejando um bebê 
para o próximo ano”, revela. 

“É de pessoas assim 
comprometidas e detalhistas que a 

MBigucci também é feita”

Ney com as torres do Top Life ao fundo: “foi o primeiro prédio em que trabalhei”
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PENSOU EM
CONFORTO TÉRMICO?

Oferecemos consultoria em climatização,
realizamos projetos, fazemos contrato
com emissão de PMOC e de relatórios
para Anvisa.

Rua Coronel Afonso Ferreira, 359 - Sala 1 - Vila Municipal - Bragança Paulista

Mais infomações: (11) 2473-7927

Profissionais Qualificados

ESTA EQUIPE PODE TE AJUDAR!

www.climatizarSP.com.br
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MBigucci está 
novamente entre as 
Melhores do Brasil 
Ranking da Revista IstoÉ Dinheiro destaca Responsabilidade Social, Governança Corporativa 
e Inovação e Qualidade da construtora 

Pelo 5º ano consecutivo, a construtora e incorporadora MBigucci está entre as duas 
Melhores Construtoras do Brasil, segundo anuário “As Melhores da IstoÉ Dinheiro – 

2018”. A publicação impressa está disponível nas bancas de todo o país. 

A avaliação considerou cinco critérios para premiar as vencedoras. Nos critérios 
Responsabilidade Social, Governança Corporativa e Inovação e Qualidade, a 
MBigucci ficou na primeira colocação em 2018, com as maiores pontuações entre 
as construtoras concorrentes. Os demais critérios foram: Sustentabilidade Financeira 
e Recursos Humanos. Na classificação geral do setor, a MBigucci ficou na segunda 
posição, com o total de 435,75 pontos. 

Orgulho de Ser MBigucci

Roberta, Milton Bigucci e Milton Junior 
no evento de premiação50 MBIGUCCI NEWS – Construindo o melhor conteúdo

PREMIAÇÃO



Diferente dos anos anteriores, em 2018 não houve a 
separação da categoria “Capital Fechado” para o setor de 
Construção Imobiliária, ou seja, a concorrência englobou 
pequenas e grandes construtoras do país. A MBigucci foi 
bicampeã da premiação em 2015 e 2014 e ficou em 2º 
lugar em 2017 e 2016, com a maior pontuação em 3 dos 5 
quesitos avaliados.

“Estamos muito orgulhosos 
em conquistarmos novamente 
espaço entre as grandes 
empresas que fazem parte do 
Ranking da IstoÉ Dinheiro. 
Continuamos acreditando no 
Brasil, inovando e investindo 
em nosso setor para gerar empregos e moradia. Tive a 
oportunidade de conversar aqui com o ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia, sobre a importância e necessidade de 
urgência da Lei que regulamenta os distratos para que 
a construção civil volte a crescer no Brasil”, destacou 
o presidente da MBigucci, Milton Bigucci, presente na 
premiação. 

Empresários, executivos e imprensa devem resistir firmes 
ao momento crítico da economia brasileira. Essa foi a 
mensagem do presidente executivo da Editora Três, Caco 

“A MBigucci foi bicampeã  
da premiação em 2015 e 2014  
e ficou em 2º lugar em 2018,  

2017 e 2016”

Mais de 500 empresários de todo o Brasil participaram da premiação

Milton Bigucci em conversa exclusiva com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, sobre a Lei que regulamenta os distratos

Alzugaray, durante a abertura do prêmio: “Nos negamos a 
nos render, e estamos aqui celebrando mais uma noite da 
resistência do Brasil produtivo e distribuidor de renda justa. 
É o que precisamos para crescer e nos tornar uma nação 
mais justa e feliz”, afirmou. O diretor de núcleo da IstoÉ, 
Carlos Sambrana, também exaltou as empresas vencedoras 

em seu editorial na publicação: 
“A Pesquisa Industrial Anual 
Empresas, coordenada pelo 
IBGE, apontou que 13,8 mil 
indústrias desapareceram entre 
2013 e 2016. Ou seja, ainda 
que aos trancos e barrancos, as 
companhias que conseguiram 
sobreviver a essa maratona do 

caos e estão aqui hoje são vitoriosas.”

A premiação “As Melhores da IstoÉ Dinheiro 2018” ocorreu 
dia 13 de setembro, no Espaço Tom Brasil, em São Paulo, 
com cerca de 500 convidados e as presenças do ministro da 
Fazenda, Eduardo Guardia; do presidente executivo da Editora 
Três, Caco Alzugaray; do diretor de núcleo da Editora, Carlos 
Sambrana, do diretor editorial da IstoÉ Dinheiro, José Carlos 
Marques, além de outras autoridades. Entre as empresas 
premiadas no ranking de 2018 estavam: Telefônica Vivo, 
Ambev, Lojas Americanas, Bradesco, Termomecânica e outras.
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VISITE
Apartamento modelo decorado 
Digite no   Alvorada MBigucci.
Av. Jacu Pêssego, 5.340 – Itaquera/SP. 
Unidades de 2 dormitórios 37,88m² e 39,58m².  
www.mbigucci.com.br/alvorada

Aconchegante e moderno

Que tal deixar seu apê do jeitinho que viu na revista ou na construtora? Com sugestões práticas e simples é possível 
aproveitar cada cantinho, com um toque descolado. Confira as dicas da arquiteta Tatiana Moreira, que decora os 

apartamentos modelos da MBigucci e Big Tec.

Tatiana Moreira, 
do Studio Ecoara

Assinado pela arquiteta Tatiana Moreira, o modelo decorado do empreendimento Alvorada, em 
Itaquera/SP, chama atenção pelo projeto moderno e aproveitamento de espaço
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Tijolinho
“Ao iniciarmos um projeto de decoração, sempre 
começamos com um item, que será o “start’ de todo 
o processo. No caso do Alvorada, iniciamos com o 
revestimento tijolinho. É ele que chama atenção no 
living, integrando a sala de jantar e estar. É um elemento 
simples, mas com cor e textura diferenciadas e que deu 
aconchego ao local. A vantagem é que uma plaqueta, 
bem fininha (1cm) e não toma espaço no ambiente.”
 

Sala jantar/estar 
“Como o tijolinho é um material mais rústico, para não pesar 
compomos com o espelho, que é liso e clean. Os móveis também 
ficaram lisos, mais neutros com aparência de laca. O lustre é 
moderno, mas leve, mantendo o destaque para o tijolinho.”

Quarto da Criança
“Apesar de ter o mesmo piso e cor de forro e mesmo madeirado no 
armário, aqui introduzimos um pouco de cor, pois é um ambiente 
que precisa ser lúdico. Os detalhes dos móveis parecem laca mas na 
verdade são em lâmina melamínica BP (Baixa Pressão), um plástico 
muito resistente. Destaque para a mesinha de estudo que é retrátil, 
onde pode-se usar tinta ou canetinha com fácil limpeza. A cama é 
mais alta com gavetas tipo escadas na lateral e dois nichos para 
pufes, permitindo um espaço para circulação, brincadeira e estudo.”  

Quarto de casal
“Aqui preferimos ampliar o armário com portas 
espelhadas. Junto à cabeceira fizemos um criado mudo 
em ‘L’ e nichos na vertical para decoração e objetos 
pessoais, mas pode-se transformar em outra porta de 
armário também.”

Cozinha
“Deixamos o mais clean possível, com armários em madeirado liso, seguindo as cores 
da sala. O destaque aqui fica para a bancada da pia em pedra sintética de quartzo 
branco, um material bastante resistente à mancha. A bancada tem pequenos sucos 
para escoar a água direto para a cuba, um pequeno detalhe que faz diferença.” 

Piso
“Optamos por um mesmo piso para todo apartamento, incluindo a cozinha. É um 
vinílico que imita madeira em tom claro. Além ser de fácil limpeza, aceita pano mais 
molhado e não absorve odor ou líquidos. Ideal para que tem animais de estimação e 
crianças pois não deixa o ambiente frio.” 
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INVESTIMENTO CERTO E QUALIDADE DE VIDA
PARA SUA FAMÍLIA!

2 3DORMS.
43, 45, 50 e 58m

(SUÍTE)e

Rua Francisco Hurtado, 30

PRONTO
PARA MORAR

2 3DORMS.
68 e 120m2

(SUÍTE)e

IPIRANGA - SÃO PAULO

Rua Clemente Pereira, 64

ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

34 a 78m2

Apto. Studio + Coberturas
Duplex e Penthouse

Rua Batista Caetano, 59

MORUMBI - SĀO PAULO 

Rua Abdo Ambuba, 75

2

M B I G U C C I

DORMS.
52m2

(SUÍTE)

TUCURUVI - SÃO PAULO

Av. Jardim Japão, 1599

(SUÍTE)3DORMS.
75m2

CENTRO - SBC

Rua Amparo, 41

PRONTO
PARA MORAR

(SUÍTE)2 3DORMS.
65 e 83m2

e

CENTRO - SBC

Av. Kennedy, 1.200

PRONTO
PARA MORAR

Salas comerciais e Lofts
38 a 414m2 42 e 50m2

CENTRO - SBC

Av. Kennedy, 1.200

PRONTO

Salas comerciais e Lofts
32 a 681m2 36 a 96m2

CENTRO - SBC

Av. Kennedy, 1.200

PRONTO
PARA MORAR

2 SUÍTES
67m2

+ LAVABO

NOVA PETRÓPOLIS - SBC

Rua Princesa Maria Amélia, 500

ENTREGA
MAIO/2020

MORE EM UM MBIGUCCI www.mbigucci.com.br
Av. Kennedy, 1.200 - SBC 11 4367-8600

CENTRAL DE VENDAS:

ACLIMAÇÃO - SÃO PAULOACLIMAÇÃO - SÃO PAULO
ENTREGA
MAIO/2021

M B I G U C C I

3DORMS.
80m2

(SUÍTE)

SÃO CAETANO DO SUL

Estrada das Lágrimas, 1466

2 3DORMS.
46, 56 e 64m2

(SUÍTE)e

 JD. SANTA CRUZ - SÃO PAULO 

Rua Manoel Salgado, 381

PRONTO
PARA MORAR

DORMS.
50m2

PARQUE DAS NAÇÕES - SANTO ANDRÉ

2

RQUE D

ENTREGA
ABRIL/2020

Rua Alemanha, 21

Apto. STUDIO
34 e 39m2

IPIRANGA - SÃO PAULO

Av. Nazaré, 1765

ENTREGA
MAIO/2020

12DORMS.
36 e 54m2

e

RUDGE RAMOS - SBC

Rua Ângela Tomé, 185

PRONTO
PARA MORAR

3DORMS.
77 e 80m2

(SUÍTE)

RUDGE RAMOS - SBC

Rua Isaac Garcez, 418

ASSUNÇÃO - SBC

(SUÍTE)3 DORMS.
65m2

Av. João Firmino, 1520

Salas comerciais
32 a 99m2

RUDGE RAMOS - SBC

Travessa Daré, 74

PRONTO

23DORMS.
50, 56 e 61m2

e (SUÍTE)

PQ JAÇATUBA - SANTO ANDRÉ

Rua Lombroso, 211

PRONTO
PARA MORAR

23DORMS.
44, 48 e 53 m2

e

PAULICÉIA - SBC

Rua Camargo, 790

PRONTO
PARA MORAR

PRONTO
PARA MORAR

TUCURUVI - SĀO PAULO 

PRONTO
PARA MORAR

ANO DO SUL
PRONTO
PARA MORAR

PRONTO
PARA MORAR

PRONTO
PARA MORAR

3DORMS.
100m

(SUÍTE)
2

ACEITAMOS
SEU CARRO

COMO PARTE PAGAMENTO**

PAGAMOS TABELA FIPE NO SEU USADOPAGAMOS TABELA FIPE NO SEU USADOFIPE NO SEU USADOFIPE

VÁLIDO APENAS PARA APARTAMENTOS PRONTOS PARA MORAR
 **Os automóveis estarão sujeitos à avaliação e aprovação pela

 incorporadora, podendo a mesma aceitar ou não como parte de pagamento.

ASSUNÇÃO - SBC
PRONTO
PARA MORAR

ÁGUA FUNDA - SÃO PAULO 

2



INVESTIMENTO CERTO E QUALIDADE DE VIDA
PARA SUA FAMÍLIA!

2 3DORMS.
43, 45, 50 e 58m

(SUÍTE)e

Rua Francisco Hurtado, 30

PRONTO
PARA MORAR

2 3DORMS.
68 e 120m2

(SUÍTE)e

IPIRANGA - SÃO PAULO

Rua Clemente Pereira, 64

ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

34 a 78m2

Apto. Studio + Coberturas
Duplex e Penthouse

Rua Batista Caetano, 59

MORUMBI - SĀO PAULO 

Rua Abdo Ambuba, 75

2

M B I G U C C I

DORMS.
52m2

(SUÍTE)

TUCURUVI - SÃO PAULO

Av. Jardim Japão, 1599

(SUÍTE)3DORMS.
75m2

CENTRO - SBC

Rua Amparo, 41

PRONTO
PARA MORAR

(SUÍTE)2 3DORMS.
65 e 83m2

e

CENTRO - SBC

Av. Kennedy, 1.200

PRONTO
PARA MORAR

Salas comerciais e Lofts
38 a 414m2 42 e 50m2

CENTRO - SBC

Av. Kennedy, 1.200

PRONTO

Salas comerciais e Lofts
32 a 681m2 36 a 96m2

CENTRO - SBC

Av. Kennedy, 1.200

PRONTO
PARA MORAR

2 SUÍTES
67m2

+ LAVABO

NOVA PETRÓPOLIS - SBC

Rua Princesa Maria Amélia, 500

ENTREGA
MAIO/2020

MORE EM UM MBIGUCCI www.mbigucci.com.br
Av. Kennedy, 1.200 - SBC 11 4367-8600

CENTRAL DE VENDAS:

ACLIMAÇÃO - SÃO PAULOACLIMAÇÃO - SÃO PAULO
ENTREGA
MAIO/2021

M B I G U C C I

3DORMS.
80m2

(SUÍTE)

SÃO CAETANO DO SUL

Estrada das Lágrimas, 1466

2 3DORMS.
46, 56 e 64m2

(SUÍTE)e

 JD. SANTA CRUZ - SÃO PAULO 

Rua Manoel Salgado, 381

PRONTO
PARA MORAR

DORMS.
50m2
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2
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PRONTO
PARA MORAR
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(SUÍTE)
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ASSUNÇÃO - SBC

(SUÍTE)3 DORMS.
65m2

Av. João Firmino, 1520

Salas comerciais
32 a 99m2

RUDGE RAMOS - SBC

Travessa Daré, 74

PRONTO

23DORMS.
50, 56 e 61m2

e (SUÍTE)
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Rua Lombroso, 211

PRONTO
PARA MORAR

23DORMS.
44, 48 e 53 m2

e
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Rua Camargo, 790

PRONTO
PARA MORAR

PRONTO
PARA MORAR

TUCURUVI - SĀO PAULO 

PRONTO
PARA MORAR

ANO DO SUL
PRONTO
PARA MORAR

PRONTO
PARA MORAR

PRONTO
PARA MORAR

3DORMS.
100m

(SUÍTE)
2

ACEITAMOS
SEU CARRO

COMO PARTE PAGAMENTO**

PAGAMOS TABELA FIPE NO SEU USADOPAGAMOS TABELA FIPE NO SEU USADOFIPE NO SEU USADOFIPE
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ASSUNÇÃO - SBC
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PARA MORAR

ÁGUA FUNDA - SÃO PAULO 

2



New Park  
já está em 
construção

É  na Rua Batista Caetano, 59, a apenas 60 
metros do Parque da Aclimação em São 

Paulo, que a MBigucci deu início às obras 
do New Park, um empreendimento com 
apartamentos studios e coberturas duplex e 
penthouse. Um projeto moderno, que se destaca 
pelos diferenciais tecnológicos, paisagismo 
integrado e itens de compartilhamento.

A construção teve início em novembro de 
2018, seguindo o cronograma da construtora. 
“Até janeiro de 2019 deverá ser finalizada a 
contenção do terreno e terraplenagem (limpeza 
e escavação), dando sequência à próxima etapa 
que será a da fundação do prédio”, explicou o 
engenheiro Luiz Felipe Alves. 

A obra terá tecnologia construtiva de ponta e 
seguirá os padrões do Big Vida, programa de 
responsabilidade ambiental da MBigucci, com 
coleta seletiva, reciclagem de resíduos, reuso 
de água, entre outros itens. 

DIFERENCIAIS 
Studios com:
• Automação de iluminação e climatização

• Fechadura biométrica
• Tomadas USB na sala e dormitório

• Janela integrada com persiana de 
enrolar (dormitório)
• Depósito privativo no térreo
• Previsão de carga elétrica para ar-
condicionado
• Água quente na cozinha e banheiro
• Bacia com dual-flush

• Ponto para ducha higiênica
• Infraestrutura para medição individual 

de água e gás

Localizado no Bairro da Aclimação/
SP, empreendimento surpreende 
pela tecnologia

NEW PARK MBIGUCCI 
R. Batista Caetano, 59 – Bairro Aclimação/SP 
38 unidades Studios - 35m² a 78m² 
Cobertura duplex + Penthouse 
1 ou 2 vagas  
www.mbigucci.com.br/newpark

56 MBIGUCCI NEWS – Construindo o melhor conteúdo

ANDAMENTO DA OBRA



www.mbigucci.com.br/newpark/tourvirtual
Rua Batista Caetano, 59 – Aclimação – São Paulo/SP. 
Tels: (11) 2063-2783/ (11) 4367-8600 

 11 98823-4590 /  New Park MBigucci

TOUR VIRTUAL:

Áreas comuns equipadas e decoradas
• Bike sharing (com 3 bicicletas compartilhadas)
• Wi-Fi e Tomadas USB
• Tool sharing (ferramentas compartilhadas)
• Sistema de CFTV
• Fitness (climatizado e com sonorização)
• Jardim de temperos
• Salão de jogos adulto
• Bacia com dual flush
• Torneiras de pressão automáticas nos wc’s

• Espaço gourmet com churrasqueira (climatizado e com sonorização)
• Iluminação com LED no térreo interno
• Escada e hall social com sensor de presença

Pay Per Use – Serviços que serão oferecidos pela administradora e 
pagos a parte: limpeza de unidades, lavanderia e tinturaria, reparo 
de computadores, manutenção elétrica e civil, massagem, refeições 
congeladas, pet care, veterinário e dog walker.

CONHEÇA SEU VIZINHO

O  s farmacêuticos Antônio Augusto de Souza e Aline Araújo 
da Silva viram a oportunidade perfeita de comprar um 

apartamento com ampla infraestrutura e muita tecnologia 
quando conheceram o New Park, na Rua Batista Caetano, 
59, Aclimação/SP.

 “Estávamos visitando uns amigos e passamos em frente 
ao empreendimento.  A localização ao lado do Parque da 
Aclimação nos agradou bastante, além disso, a região é 
muito completa com várias opções de restaurantes, lazer e 
barzinhos”, conta Antônio. 

Os diferenciais do New Park como fechadura biométrica, 
automação, wi-fi, compartilhamento de bikes e ferramentas, 
além dos espaços de lazer (fitness, salão de jogos, espaço 
gourmet com churrasqueira) contaram bastante na 
escolha do casal, mas foi o “serviço agregado” o fator 

Antônio, Aline, 
Napoleão e Frida, 
do New Park

decisivo para a compra: 
“O prédio é completo, 
mas acredito que o pay-
per-use (serviços extras 
oferecidos à parte pela 
administradora) pesou 
bastante, já que passamos 
muito tempo fora e temos 
o Napoleão e a Frida. No 
New Park MBigucci o 
casal não precisará se 
preocupar com os pets, 
pois condomínio contará 
com serviços de Pet Care, 
Veterinário e Dog Walker! 

O casal trabalha na Indústria Farmacêutica, ela na área 
de assuntos regulatórios e ele na garantia da qualidade. 
“Temos uma rotina bem comum, nada muito corrido. 
Namoramos há seis anos e moramos juntos há dois. 
Gostamos bastante de sair para comer, pegar um cinema, 
viajar e passear com nossos cachorros.” 

Morando no New Park e bem ao lado do Parque da 
Aclimação, que é pet friendly, Além de Antônio e Aline, 
Napoleão e Frida estarão ‘bem na foto’.   
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Rua Siqueira Campos, 848 
 Santo André – SP

Rua Siqueira Campos, 848 
 Santo André – SP

• Superior – 452m² vão livre
• Térreo – 452m² pé-direito 4,5m

Próximo a todas as linhas de transporte municipal 

 

TERRENO - 100% PLANO IDEAL PARA PÁTIOS
���������

locacao@mbigucci.com.br(11) 5067-6560
(11) 9.5168-5716

R$ 2,00/    2

TERRENO
SANTO ANDRÉ

Av. Dom Pedro II Av. Dom Pedro II
Av. Dom Pedro II

Av. Dom Pedro II, 2.474
Campestre - Santo André

• Ideal para pátios e estacionamentos.

1.762,50m2
Área do Terreno:

1.762,50m2
Área do Terreno:

LOJA NO TÉRREO DE EDIFÍCIO COMERCIAL
RUDGE RAMOS - SBC

Rua Hipólito Soares, 79
Próximo a Avenida do Estado e Av. Dom Pedro I

6.232,80m2
Área do Terreno:

Travessa Daré, 74 
Rudge Ramos – SBC

 • A 5 minutos da futura 
estaçāo de metrô Afonsina

 • Rodovia Anchieta
• Rodovia dos Imigrantes

• Rodoanel

• Fachada em pele de vidro
• Possibilidade de implantar elevador

• Energia trifásica
• Central de alarme instalada

Av. Dom Pedro II Av. Dom Pedro II
Av. Dom Pedro II

GALPÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL
DIADEMA

Av. Piraporinha, 334
Piraporinha - Diadema

• Estacionamento privativo;
• Localização privilegiada, 200m do corredor ABD;

• Fácil acesso à Rodovia Anchieta e Imigrantes.DETALHES DO LOCAL

Área terreno: 886 m²

Área galpão: 748 m²

Escritório: 210,54 m²

Área total construída: 958 m²; 
pé direito 12m

Zoneamento: ZPI

Vista do galpão pelo outro lado da Via Dutra

Piso de concreto nivelado

958m2
Área Construída:

886,80m2
Área do Terreno:

12m
Pé Direito:

GALPÃO VILA MARIA
SĀO PAULO

Rua Soldado Genesio Valentim, 30
Pq. Novo Mundo - Vila Maria - SP

• As margens da Rodovia Dutra 
sentido SP/Rio

R$17,00/   2

R$17,00/   2

2.200m2
Área Construída:

3.090m2
Área do Terreno: Pé Direito

11m

GALPÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL
SÃO PAULO

Rua Plínio Dionisio de Freitas, 10
Jardim São Roberto - SP

R$10,00/   2

Área de escritório 

12 lojas de 18m² até 60m²
9 lojas âncoras de 133m² até 308m²

1 mega salāo de 803m²

Estacionamento privativo com mais de 60 vagas

Av. Maria Servidei Demarchi, 1100
Demarchi - SBC 

Em frente à  portaria da Volkswagen
 (a poucos metros da Rodovia Anchieta)

R$ 900,00*



MAIS INFORMAÇÕES:

locacao@mbigucci.com.br

(11) 5067-6560
(11) 9.5168-5716

www.mbigucci.com.br

LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS

*Sujeito a alteração sem prévio aviso. Database Setembro/2018.
Acrescentar no valor condomínio e IPTU.

MARCO ZERO MIX
SBC

Av. Kennedy x Av. Sen. Vergueiro
São Bernardo do Campo

Marco Zero Prime
São Bernardo do Campo

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

Loft / 1 dorm / 1 vaga / 37m2 

R$ 1.600,00*

100% mobiliado

2 dorms / 1 suíte
1 vaga / 65m 2 

R$1.800,00*

Loft / 1 vaga /42m
R$ 1.600,00*

Studio/ 1 dorm / 1 vaga / 36m2 

R$ 1.600,00*

100% mobiliado

2 dorms / 1 suíte 
1 vaga / 69m

2 

R$ 2.500,00*

Centro
São Bernardo do Campo

3 suítes 
2 vagas + depósito / 130m2 

R$ 2.000,00*

Morumbi
São Paulo

2 dorms / 2 suítes
2  vagas / 64m2 

R$ 1.400,00*

Bairro Mauá
São Caetano do Sul

3 dorms / 1 suíte
2 vagas / 37m2 

R$ 2.200,00*

Parque Jaçatuba
Santo André

2 ou 3 dorms / 1 suíte
1 vaga / 55 e 60m2 

a partir de R$ 1.100,00*

Ipiranga
São Paulo

Tucuruvi
São Paulo

Saúde
São Paulo

Saúde
São Paulo

Saúde
São Paulo

2 dorms / 1 suíte / 1 vaga / 63m2 

R$ 1.900,00*

100% mobiliado

2 dorms / 1 suíte
1 vaga / 52m2 

R$ 1.400,00*

3 dorms  / 1 suíte
1 vaga / 59m2 

R$ 1.400,00*

2 dorms  / 1 suíte
1 vaga / 57m2 

R$ 1.300,00*

Morumbi
São Paulo

3 dorms / 2 vagas + depósito
100m2 / R$ 2.900,00*

a 290m
do metrô
Sacomã

100% mobiliado

100% mobiliado

Rudge Ramos
São Bernardo do Campo

Ipiranga
São Paulo

2 

     MARCO ZERO 
                SBC

DE OFERTASDE OFERTASDE OFERTASDE OFERTASDE OFERTASDE OFERTAS



Retrospectiva 
MBigucci 2018
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• Em 27/2/2018, a MBigucci foi destaque em 
matéria do Bom dia Brasil, da Globo, sobre a 
retomada do setor. A gravação foi no New Life 
MBigucci (Ipiranga/SP).

• Dia 22/2/2018 a MBigucci entregou o Mix, 4ª torre do 

complexo misto Marco Zero, que no total tem 954 unidades 

entre apartamentos, lofts, salas comerciais e boulevard.

• Em 31/1/2018, a diretora da MBigucci, Roberta Bigucci, assumiu 
novamente a Diretoria Operacional do Secovi/SP. A posse teve as 
presenças do governador, Geraldo Alckmin, do prefeito de São Paulo à 
época, João Dória, do presidente reeleito da entidade, Flávio Amary e 
Milton Bigucci.

• Em 12/1/2018, Milton Bigucci, presidente da MBigucci, 
completou 65 anos de registro na carteira de trabalho. Seu 
1º emprego foi como auxiliar de balconista na Casa Freire, 
de ferragens e material de construção, no Ipiranga/SP.

• Também em 31/1/2018, a MBigucci foi 
homenageada pela Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo, pelo projeto Big 
Vizinhança com adoção afetiva da Escola 
Estadual Min. Laudo Ferreira de Camargo, 
na Pauliceia/SBC, vizinha à obra Mundi.
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• Em 26/4/2018 a equipe técnica validou o 

apartamento protótipo do Sonata, em construção no 

Pq. das Nações - Santo André/SP. O protótipo é mais 

uma inovação da MBigucci com objetivo de checar 

todos os detalhes do projeto na prática, priorizando a 

qualidade da construção e conforto dos clientes. • Dia 29/4/2018 o presidente da MBigucci, Milton Bigucci, entusiasmou a plateia do hotel El Shadai, em Cabreúva/SP, com a palestra sobre “A importância do trabalho na vida do jovem”.

lorem_ipsum
Nullam, Dictum

32,124 likes

user_name lorem ipsum dolor #yourhashtag
#yourhashtag  #yourhashtag  #yourhashtag

m
arço

abril

• MBigucci amplia participação nas redes 
sociais com foco principalmente no 
YouTube e Instagram, postando vídeos 
sobre as obras interagindo com clientes 
e colaboradores

• Nos dias 3 e 4 de março foi realizado o 

1º Big Ofertas de 2018, na Central de 

Vendas MBigucci, em São Bernardo 

do Campo/SP, realizando o sonho de 

noivos, jovens e famílias.
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• Dia 24/6/2018, o Big Riso e a ACIGABC (Associação dos 

Construtores do Grande ABC) promoveram a 6ª Carreata 

do Agasalho em prol das crianças do Lar Pequeno Leão.

maio

• De 21 a 25 de maio de 2018 a MBigucci promoveu a SIPAT (Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes) com palestras, quick massage, 
ginástica laboral, quiz e sorteio de brindes.

• Em 29/5/2018 MBigucci entregou o empreendimento Unique (Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo/SP), um dos mais modernos empreendimentos da região.

• De 4 e 6 de maio/2018 
MBigucci participou do 
Feirão da Caixa, realizado 
no Pavilhão de Exposições 
do Anhembi/SP.

• Aproveitando o clima da Copa do Mundo, MBigucci 

criou um álbum de figurinhas personalizado com os 

colaboradores. O clima de integração foi tanto que até 

rendeu matéria no SPTV 2 da Globo, no 15/6/2018.

• Dia 27/5/2018 foi realizada a 2ª edição do 
“Big Vizinhança Amigos da Praça”, com dança, 
exposição, visita à obra e oficinas de reciclagem 
para a comunidade vizinha à obra Sonata, no Pq. 
das Nações em Santo André/SP. 

ju
nh

o
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• Dia 29/8/2018 a MBigucci realizou uma grande 

festa para entrega dos Edifícios Thiago e Marcela 

do MUNDI, no Bairro Pauliceia, em São Bernardo 

do Campo/SP. O empreendimento é o primeiro 

condomínio clube completo da região.

• Dia 31/8/2018, o diretor técnico, Milton Bigucci Junior, foi um dos entrevistados pelo Jornal Nacional em matéria sobre o PIB da Construção Civil. A reportagem foi gravada no empreendimento Sonata MBigucci localizado em Santo André/SP.

• Dia 21/8/2018, a diretora Roberta Bigucci foi a primeira mulher a participar da série de entrevistas ADVBTalk, falando sobre inovação e sustentabilidade nos negócios

julho

agosto

• Dia 31/7/2018 postamos nosso relatório de sustentabilidade, no Pacto Global da ONU, iniciativa voltada à gestão dos Direitos Humanos, Relações do Trabalho, Responsabilidade Ambiental e Combate à Corrupção

• Dia 21/7/2018 a MBigucci iniciou 

as vendas do Station Residence (R. 

Conduru, 49 – Jabaquara/SP. O 

lançamento fica a 300m do metrô 

Conceição

• Em 23/7/2018 nossos clientes do 

Mundi e Station participaram de 

matéria do Bom dia Brasil, da TV 

Globo, sobre Financiamento da Casa 

Própria.
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• 31/10/2018 é inaugurado o Sonda Supermercado do 

Rudge Ramos, em área locada pela MBigucci no Business 

Park SBC. 

• MBigucci ganhou destaque em dois importantes rankings do setor: no Ranking ITC, entre as 100 Maiores Construtoras do Brasil, conquistando a 76ª posição, e No Ranking da Engenharia Brasileira “500 Grandes da Construção”, em 31º lugar no Setor Regional -São Paulo. 

setembro

• Em 14/9/2018, pelo 5º ano consecutivo, a MBigucci foi destacada 
entre as duas Melhores Construtoras do Brasil, segundo anuário 
“As Melhores da IstoÉ Dinheiro – 2018”. Em 2014 e 2015 fomos 
bicampeões.

• Em 25/9/2018 o presidente da MBigucci, Milton 

Bigucci, foi homenageado na Assembleia Legislativa 

de São Paulo com o prêmio “Mãos e Mentes que 

Brilham”.

• Dia 24/10/2018 MBigucci celebrou 35 anos de 

fundação com evento que reuniu colaboradores, 

diretores, prefeitos e autoridades da região. • MBigucci anuncia BigTec, nova empresa do grupo 
para imóveis do Minha Casa Minha Vida

ou
tu
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o
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• Dia 8/11/2018 o Big Riso, Programa de Voluntariado da MBigucci, completou 14 anos com mais de 1.800 visitas em hospitais e 12.175 pessoas beneficiadas

• Em 1/11/2018, Milton Bigucci palestrou sobre Empreendedorismo para mais de 150 alunos do ensino fundamental do Instituto de Ensino Barão de Mauá.

• Dia 6/12/2018 a MBigucci recebeu do Secovi-SP o 

Prêmio PQE – Programa de Qualificação Essencial

• Mantida a Certificação ISO 9001: 2015, 
versão mais atual da norma do Sistema de 
Qualidade

• 1K Youtube- MBigucci chega à marca de 1.000 inscritos em seu canal do Youtube

dezembro

• Dia 8/11/2018, os diretores da MBigucci, Milton Bigucci e 

Roberta Bigucci, foram homenageados com o prêmio Destaque 

UPTV, nas categorias Empreendedorismo e Responsabilidade 

Social. 

novem
bro

• Dia 8/12/2018 foi lançado o Terra Nostra, em Guarulhos/SP, primeiro empreendimento com a marca BigTec66 MBIGUCCI NEWS – Construindo o melhor conteúdo
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Serviços Exclusivos: 

Procurando tranquilidade e sossego?

Deixe o financiamento do
seu imóvel com A CREDICASA.

Fale conosco 

e descubra o 

melhor plano 

para seu 

financiamento.



De Olho na Obra
Todo mês a MBigucci envia aos clientes um boletim sobre o andamento da obra com imagens e informações. Se 
você ainda não recebe, verifique se o seu cadastro está atualizado enviando um e-mail  para: sac@mbigucci.com.br 

Alterações poderão ocorrer por parte do Depto. de Engenharia do Grupo MBigucci. Data base dos status da obra: 1 dezembro/2018.

Lançamento 10 min. do Bosque Maia – Av. Rio de Janeiro, 805 – Guarulhos/SP

Vendas:
(11) 2737-7007 / (11) 4367-8600

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

Vendas:
(11) 4010-6572/ (11) 4367-8600

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

330 unidades
Aptos. de 2 dorms.

43,77m² e 44,36m²
Lazer completo equipado e decorado

Vaga de garagem

Vendas:
(11) 2737-7007 / (11) 4367-8600

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

Plantas flexíveis
29 unidades

Aptos de 1 e 2 dorms.
37m² e 48m²

Lazer equipado e decorado
A 300 metros do Metrô Conceição

Lançamento 300m do Metrô Conceição- R. Conduru, 49 – Jabaquara/SP

Pré-Lançamento 1 min. da Estação Dom Bosco – Av. Jacu Pêssego, 5340 – Itaquera/SP

Vendas:
(11) 3198-2805 / (11) 4367-8600

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

120 unidades
Aptos. de 2 dorms.

37,88m² e 39,58m²
Lazer equipado e decorado

Vaga de garagem

68 MBIGUCCI NEWS – Construindo o melhor conteúdo



Vendas:
(11) 2833-2150 / (11) 4367-8600

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

Obras iniciadas R. Princesa Maria Amélia, 500 – Nova Petrópolis - SBC - SP

Início da obra: novembro de 2018
Previsão de conclusão: maio de 2020

My Home (personalização):
a definir

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

Unidades: 48
2 suítes

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
26%
6%
0%
0%
0%
9%
6%
0%

Vendas:
(11) 2063-2783 / (11) 4367-8600

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

Obras em andamento Av. Nazaré, 1.765 – Ipiranga  - SP

Início da obra: junho de 2017
Previsão de conclusão: maio de 2020

My Home (personalização):
2ª fase/jan 2019

Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): fev/2019

Unidades: 112
Apartamento Studio

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
99%
75%
80%
98%
52%
56%
0%

Obras iniciadas  R. Batista Caetano, 59 - Aclimação/SP

Vendas:
(11) 2063-2783 /  (11) 4367-8600

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

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Início da obra: novembro de 2018
Previsão de conclusão: maio de 2021

My Home (personalização):
a definir

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

Unidades: 38
Apartamento Studio

Obras em andamento- Ed. Mozart R. Alemanha X R. Tordesilhas – Pq. Das Nações – Sto. André - SP

Vendas:
(11) 2759-4691 / (11) 4367-8600

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

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
91%
88%

100%
60%
58%
0%

Início da obra: agosto de 2017
Previsão de conclusão: abril de 2020

My Home (personalização):
2ª fase/jan 2019

Previsão de visitação à obra
(Espião do lar): fev/2019

Unidades: 196
1 e 2 dorms.

Ed. Mozart
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Vendas:
(11) 4367-8600

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

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

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

Vendas:
(11) 4367-8600

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

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: maio de 2014
Previsão de conclusão: concluída

My Home (personalização):
encerrada

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

Unidades: 105 salas comerciais
e 140 lofts + 13 lofts duplex + 1 quiosque

Início da obra: fevereiro de 2013
Previsão de conclusão: obra concluída
My Home (personalização): realizado

Visitação à obra (Espião do lar): realizado
Office: 220 salas

Lofts: 187 unidades
Boulevard: 16 (lojas, quiosques e restaurantes)

Entregue – Lofs e salas comerciais Av. Kennedy x Av. Senador Vergueiro - São Bernardo do Campo - SP

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

Entregue/ Apartamento Studio Rua Angela Tomé, 185 - Rudge Ramos - SBC - SP

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

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

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

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

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

My Home (personalização):
encerrado

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

Unidades: 132
1 e 2 dorms.

Vendas:
(11) 4367-8600

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

(Ed. Marcela e Ed. Thiago)
Início da obra: agosto 2015

Previsão de conclusão: Obra concluída
My Home (personalização):

encerrado
Previsão de visitação à obra

(Espião do lar): realizado
Unidades: 96
2 e 3 dorms.

Entregues Ed. Marcela e Ed. Thiago Rua Camargo, 790 - Paulicéia - SBC - SP

Fundações:
Estrutura:
Alvenaria:
Fachada:

Revestimento cerâmico:
Revestimento gesso:

Instalação elétrica:
Instalação hidráulica:

Acabamento do térreo:

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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www.mbigucci.com.br RESERVAS E INFORMAÇÕES:

 locacaolitoral@mbigucci.com.br
(11) 5067-6560 / 9.8877-8618

Casas com até 7 suítes
ar-condicionado,
totalmente mobiliadas
no condomínio fechado
mais nobre do litoral.

Localização 
Espetacular
Praia de Pernambuco,
próximo ao Shopping
Jequitimar.

Lazer Completo
salão de jogos e festas, 
campo de futebol, 
piscina, sauna e 
churrasqueira.

Venha para o Guarujá!

PROMOÇÃO ESPECIAL

O FIM DE SEMANA INTEIRO

POR APENAS

R$3.000,00*
PARA ATÉ 16 PESSOAS

PROMOÇÃO ESPECIAL

O FIM DE SEMANA INTEIROO FIM DE SEMANA INTEIRO

POR APENAS

R$3.000,00
PARA ATÉ 16 PESSOAS

*Exceto feriados. Sujeito a disponibilidade. Alteração sem prévio aviso.

Mansões Exclusivas no Jardim Acapulco
com lazer excepcional para curtir com estilo


