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Empresário de Barreiras vai à Feira conferir inovações para o ramo de 
copiadoras

Desde os 12 anos de idade, o empresário de Barreiras, Da-
niel Pereira dos Santos Junior, sempre quis ter o próprio 
dinheiro, conciliando estudo e trabalho. Pensou alto e, há 
nove anos, concretizou o sonho, apostando seus investi-
mentos no ramo de copiadoras. Hoje, aos 26 anos, admi-
nistra três copiadoras no município, com um total de cinco 
colaboradores. 
Pensando em alavancar o negócio e em investir mais em 
locação e manutenção de máquinas, o empresário se ins-
creveu na Feira do Empreendedor, que acontece de 22 a 26 
de outubro, no Centro de Convenções da Bahia, em Salva-
dor. "É a primeira vez que participo e espero contar com 
informações de especialistas para que eu possa retornar a 
Barreiras com ideias possíveis de realização para o desen-
volvimento do meu negócio. Também espero a troca de ex-
periência com outros empresários", pontua Daniel. 
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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 11:00 horas. Segundo Leilão: Dia 28 de Outubro de 2013 às 11:00 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 área 
de terras, situada na Rua 05 (atual Rua Joaquim Ataíde, nº 57), Bairro Centro, nesta 
cidade de Santa Maria da Vitória/BA, medindo 10,00m de frente; 10,00m de fundo; por 
21,00m pelas laterais, limitando-se de um lado com terras da Sra. Floracy de Campos 
Cordeiro e de outro lado com terras da Sra. Valdecy Alves de Oliveira e pelo fundo 
com terrenos do Município. Foi construída uma casa de alvenaria com revestimento de 
piso cerâmico, contendo: Pavimento térreo: 01 varanda, 01 sala de estar, 03 quartos, 
01 cozinha, 01 copa, 01 banheiro. 01 living, tendo de área construída 139,61m² e área 
total de terreno 210,00m². Matrícula nº 2.212 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Santa Maria da Vitória/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão  
R$ 258.611,10. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 255.212,52. 
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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Empresário de Barreiras vai à Feira conferir inovações 
para o ramo de copiadoras

Estão abertas as inscrições para a caravana que sairá do Oeste da Bahia em direção a
 Feira do Empreendedor 2013

Desde os 12 anos de idade, o empresário 
de Barreiras, Daniel Pereira dos Santos 
Junior, sempre quis ter o próprio dinhei-
ro, conciliando estudo e trabalho. Pensou 
alto e, há nove anos, concretizou o sonho, 
apostando seus investimentos no ramo de 
copiadoras. Hoje, aos 26 anos, administra 
três copiadoras no município, com um to-
tal de cinco colaboradores. 
Pensando em alavancar o negócio e em 
investir mais em locação e manutenção de 
máquinas, o empresário se inscreveu na 
Feira do Empreendedor, que acontece de 
22 a 26 de outubro, no Centro de Conven-
ções da Bahia, em Salvador. "É a primei-
ra vez que participo e espero contar com 
informações de especialistas para que 
eu possa retornar a Barreiras com ideias 
possíveis de realização para o desenvolvi-
mento do meu negócio. Também espero a 
troca de experiência com outros empresá-
rios", pontua Daniel. 
Daniel faz parte da caravana que sairá do 
Oeste da Bahia em direção ao evento, com 
partida de Luís Eduardo Magalhães, pas-
sando por Barreiras e Ibotirama, no dia 23 
de outubro. As inscrições para a caravana 
ainda podem ser feitas na sede do Sebrae 
em Barreiras, na Avenida Benedita Silvei-
ra, nº. 132, Ed. Portinari, Centro, ou pelo 
telefone (77) 3611-3013. 
Segundo o coordenador do Sebrae em 
Barreiras, Emerson Cardoso, "o evento 
será uma oportunidade para empresários 
encontraram novos caminhos para em-
preender com inovação”.
Como participar da Feira
A inscrição para visitar a Feira do Em-
preendedor 2013 pode ser feita gratuita-
mente até o próximo dia 20 de outubro no 
site www.ba.sebrae.com.br/feira . O ideal 
é que a pessoa imprima o comprovante 
de visita para facilitar a entrada na Feira. 
Caso não imprima ele deve apresentar 
identidade com CPF no dia do evento. 
Depois do dia 20 de outubro a inscrição só 

poderá ser feita nos dias e local do evento, 
de 22 a 26 de outubro, no Centro de Con-
venções, com o pagamento de uma taxa 
de R$ 5, que será doada para a Associação 
Pracatum Ação Social. 
Para comprar as oficinas, palestras e se-
minários, que custam R$10, R$ 20 e R$ 
40 basta entrar no site da Feira www.
ba.sebrae.com.br/feira e clicar no link 
Programação. A partir daí, o visitante será 
direcionado para a página “loja” e pode-
rá ter informações sobre todos os eventos 
programados, realizando busca por tema, 
perfil do público, data, se pagos ou gratui-
tos. No site ele ainda poderá baixar toda a 
programação. 
A loja possibilita uma compra rápida, uti-
lizando sistema de “carrinho de compra” 
e pagamento on line por meio de cartão 
de crédito ou débito em conta. Será uti-
lizado o sistema do Pagseguro e o cliente 
terá toda segurança na informação sobre 
seus dados. 
Os visitantes poderão comprar quantas 
palestras pagas quiserem. A compra no 
cartão de crédito poderá ser parcelada em 
cinco vezes sem juros, para compras aci-
ma de R$ 25, e com parcelas mínimas de 
R$5. 

Capacitações gratuitas
No caso das capacitações gratuitas, so-
mente será permitida a participação em 
duas por dia, sendo que a inscrição deve 
ser feita nos dias e no local do evento, o 
Centro de Convenções. O site também 
disponibiliza a programação de todas as 
capacitações gratuitas para que o visitante 
possa se programar para os dias da Feira, 
de 22 a 26 de outubro. 
Para participar tanto das capacitações 
gratuitas quanto pagas o interessado deve 
fazer antes a inscrição gratuita para visi-
tar a Feira no site www.ba.sebrae.com.br/
feira 
Como esclarecer dúvidas sobre a Feira
Para esclarecer dúvidas sobre a Feira do 
Empreendedor 2013 é só ligar gratuita-
mente no 0800 570 0800 que atende de 
segunda a sexta-feira de 8h às 20h. 
A Feira do Empreendedor da Bahia 2013 
conta com o patrocínio da Vivo, Bradesco 
Empresas e Negócios, Banco do Nordes-
te, Desenbahia, Instituto Mauá, Sistema 
Faeb/Senar, Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica Federal e Petrobras. 

Agência Sebrae de Notícias Bahia
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