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A Sascar, líder no fornecimento de solu-
ções de monitoramento de veículos volta-
das para a gestão de operações de trans-
porte no mercado nacional, participa do 
próximo Seminário Itinerante ComJo-
vem, no dia 17 de outubro em Luís Edu-
ardo Magalhães/BA. O evento é voltado 
para empresários e executivos do setor de 
transportes e será realizado no hotel Saint 
Louis (Rua JK, 976), das 13h30 às 18h50, 
pela NTC&Logística, no ano em que a en-
tidade completa 50 de atuação.
Ronaldo Oliveira Filho, Gerente de Pro-
dutos da Sascar, vai ministrar uma pa-
lestra no evento onde pretende mostrar 
como a gestão das operações de transpor-
te pode aumentar ainda mais a competiti-
vidade das empresas de logística. “A aná-
lise detalhada da operação por meio do 
monitoramento permite uma redução de 
custos operacionais, aumento de produ-
tividade e lucro. Luís Eduardo Magalhães 
faz parte de um importante polo do agro-
negócio no Oeste baiano, que tem gran-
de importância econômica para o estado. 
Para o segmento agrícola, a Sascar dispõe, 
inclusive, de uma nova solução com tec-
nologia híbrida e custo mais acessível para 
monitoramento de frota, o Sascarga Sate-
lital”, explica o executivo.
O Sascarga Satelital foi desenvolvido na 
medida para operações de baixo e médio 
risco, como o transporte de cargas agrí-
colas ou deslocamentos interestaduais de 
curta distância. A solução oferece os be-
nefícios do monitoramento com tecnolo-
gia híbrida (com transmissão GPRS via 
rede de celular de dois em dois minutos 
e tecnologia SAT por satélite a cada 60 
minutos), que evita as áreas de sombras 
e oferece cobertura em todo o território 
nacional.

Para a Sascar, o Seminário Itinerante 
ComJovem representa uma oportunida-
de para demonstrar os benefícios que a 
gestão das operações de transporte traz, 
como redução de custos com combustí-
vel e manutenção e o aumento da efici-
ência operacional. O seminário terá uma 
palestra especial sobre a aplicação da Lei 
12.619, que regulamenta a profissão de 
motorista. A empresa desenvolveu uma 
solução específica para as transportadoras 
se adequarem às exigências da norma, o 
Sascar Tempo de Direção.  O recurso re-
gistra informações como distância per-
corrida e número de horas descansadas, 
que precisam ser controladas, de acordo 
com a lei. 
Sobre a Sascar
Há mais de 14 anos no mercado brasilei-
ro de gestão de frotas e ativos móveis, a 
Sascar fornece soluções com tecnologia 
inovadora e escalável para os segmentos 
de monitoramento de veículos e de cargas, 
que permitem a obtenção de economias 

relevantes em função de um melhor uso 
da frota e também redução de perdas com 
o furto e roubo de veículos e cargas.
Com experiência no desenvolvimento de 
software e nas tecnologias de telecomuni-
cações e automotiva, a Sascar conta com 
operações em mais de 3 mil municípios, 
atende aproximadamente 18 mil empresas 
de transporte e diversos segmentos, mo-
nitorando mais de 210 mil veículos e mais 
de 10 mil cargas por mês. Oferece solu-
ções inovadoras, fáceis de utilizar e com 
custo-benefício atrativo, que possibilitam 
aos clientes um eficiente retorno pelas 
economias obtidas em combustível, pes-
soal e manutenção, bem como pela maior 
produtividade de seus ativos.
A Sascar vem crescendo de forma consis-
tente nos últimos anos, com uma taxa de 
crescimento anual de 23,8% desde 2010. 
Em 2012, a receita líquida foi de R$229,9 
milhões e, nos primeiros seis meses de 
2013, chegou a R$ 132,3 milhões.

SETOR DE TRANSPORTES SERÁ TEMA DE EVENTO EM LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA
Sascar participa de Seminário Itinerante da NTC e destaca os ganhos com a gestão da frota
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Informações no escritório do Leiloeiro: (11) 4083-2575
www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, 
faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui 
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: Dia 21 de Outubro 
de 2013 às 11:30 horas. Segundo Leilão: Dia 28 de Outubro de 2013 às 11:30 horas.  
Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre -  
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído 
no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: 1) Imóvel sito Uma casa residencial, 
localizada na Rua Dois de Julho, nº 136, nesta cidade de Coribe/BA, contendo: 01 sala,  
03 quartos, 01 cozinha, 01 despensa, 03 banheiros completos, garagem, 01 área de 
serviço, 05 portas, 05 janelas, todas de madeira, coberta de telha cerâmica, piso todo 
recoberto com cerâmica, área toda murada com grade na frente, com 291,06m² de 
área construída e 360,00m² de terreno. Matrícula nº 5.116 do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Coribe/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão  
R$ 389.720,38.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 386.166,61. 
A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido 
for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima 
estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual 
ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos 
legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a data do 
leilão. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do 
imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com 
Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registrários etc. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido no estado em 
que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser 
providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas 
e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente 
reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.
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Informações no escritório do Leiloeiro: (11) 4083-2575
www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, 
faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui 
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 21 de Outubro 
de 2013 às 11:30 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Outubro de 2013 às 11:30 horas.  
Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/
SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão 
ou pela internet. Descrição do Imóvel: 1) Imóvel sito Uma casa, contendo: 01 sala, 
03 quartos, 01 varanda, cozinha, área de serviço, 01 banheiro, construída de alvenaria, 
coberta de telha cerâmica, com 98,50m² de área construída e 694,00m² de terreno, 
situada na Rua Arco Iris, nº 03, casa 03, Lote 03, quadra B, em Colônia do Formoso, 
município de Coribe/BA. Matrícula nº 396 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Coribe/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 206.971.27. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 197.338,20. A venda será 
realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao 
valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada.  
No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor 
da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, 
e das contribuições condominiais, atualizados até a data do leilão. Correrão por conta do 
comprador todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que 
será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários 
etc. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não 
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado 
de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, 
que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários 
advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do 
artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.
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