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Matricula N,2 2. 4 6 4 Data: 25 de agosto de 1,982, 

IMJVEL R.Jffil: lotes de terras sob ngs 126-1\ 1 125 e 124 ca Secção Central, deste m.micipio e co 
m rrarca, com a ,área total de 24,45 1:1lqueires i:aulistas, contendo um pr~dio de alva,; 
ria com 1.600,0 m2,, um predio de ll'f.ldeire com 5410 m2, 1 u"8 tult-B de alvaiaria com 1.25O,O m2, ; 
urra cai;tl. ndsta pire residencia com 96 ,O m2, 1 urra casa i:ara residenci.a com 42 1 0 m2., urrB ca91 i:a

re residencir.1 com 42,D m2., uim Cf.\sa P'lre residencia com 48,D m2, 1 urra casa p,.ra residencia com 
42,0 m2 •, ulltl ca~ J;Hre residenc:ia com 46, O m2,, um barracão com 648,O m2. 1 um b1irracão com 864 
m2., e um t::errecao com 432,D m2 ·,, todos em alVSMrin., com as seguintes divi9!3s e confrontaÇXJes:" 
Principia no rrBrco 123--A, Cnl1,6do na beira ctl linha divi~ria com as terras do lote ne fB? e com 
terni.s do lote 652, d'li segue em ret;e, rullD s-25035• .. w,, atrn.vessando o C~rrego Água Suja e divi
dindo CQTI as terras do l9te 123, ate onde der 1.425 metros no.!!!3-rco n2 123, cre.V1do na beire do -
11 2 R~ llfll cb Estnida de Redigem; cai quebffl a esquerda e segue ao longJ desta estrada em reU!. ru 
11D N-81Q30 1-E., na distancia de 74,O metros até o m'lrco 123-8, cru\.6do na beim dest:19. mesna e"; 
troc!l; cn i quebre a direita e segua ao longo desta mesna astro.da, em retf.l rumo S-89243•-E. na: 

• 1 

distancia de 349 metros ate o marco nQ 126--A, cre\lldo na beirn desta mesna estrada; cni quebra a 
esquerca e segue em reta rurro N-21 2 12 1 -E., dividindo com as terres oo lote 12~, até onde der 
147 metros no narco n 2 126-11-C, crel.é\oo na rrargem esquercn oo referido córrego Água Suja; dai 
quebra a direita e sobe sempre i:or este c~rrego, F.lt~ encontrar o rrarco 126--A-B1 cre.V,\do na rrar
gem direita dese mearro córrego; cai quebre a esquerce e segue em reta rumo N-21212'-E,, dividin
cb com as terres do lote n2 1~, até onde der 555 netros no m3rco 126--A--A, cra\,f.\do na beire cn 
linha diviooria com as terras do ibote 651, cai quebm a esquerd! e segue i:nr essa linha divis,;
ri.a, em reta rumo N- 5124B"-W., dividindo CQTI as terras do lote 651--A, de M!ssao M::irimoto, atê O!! 
de der 168 metros no rrarco 125-0, crel.€ldo na beira da linha divis6riF.i cem as terres do lote nº 
651-A e com as terras do lote 651-0, de Julin Koguishi; Cfli quebra a direita a segue i:or essa l_! 
nha divi~ria, em reta rumo N-21Ql2'-E,, dividinoo com as mesmas terras do lote 651--A e com as 
terras do lote 651-B, de Julfu 'r< oguishi, at~ onde der 549 metros no narco 125--1\ 1 crav,.do na bei
re da referica linha divis,;ria com as terras cb lote 652 1 e com as terras do lote 9B?; cai que
brti. a esquerda e segue r:or essa linha cti110s6ria em reta rurro N-8921B 1-w., dividindo com as mesnaE 
terms cb lote 652 e com !;l.S terres cb lote 9B?, na distancia de 403 metros, até o rrarco de çart_ih 
d3.", PROPRIETÁRIA: CCXFEff\TIVA AGRÍCOLA OE CDrIA - COOPEPATI\/1\ CENTffil, sociedade civil de 
cunho coop,3retivista, com sede na Oapitnl cb Estado de sio F-aulo, inscrita no C.G .C.M,F. sob n2 
61.536 , ?~/0154-94. REGISTRO MffERIOíl : T:rnnscrição~g 10. • O fls, 80 do livro 3-<J, deste Cartó-
rio, Assai , 25 de agosto de 1.982. Aux,Ju!'1;1mentaoo. 

------------------------- ' ---------------------
AV. 001/2,464 - Prot, n2 9,107. EM 25-08-1.982, O ~i constante ca referica natr!cu~a foi ofe-
recicb e m g:i.re1ntia de: a) hip.:lteca - 12 11.ugar, a Comçanhia de Desen110lvimento do Pare.na - Codep,.r 
com sede em Curitioo-Fr,, conforme a inscrição n0 998 fls, 127 cb livro 2--A de Inscrição Hir:ote
cária, deste D:lrt~io, com vencimrnto çara 31-12-1.9721 Vilar de crt 300,000100; b) hii:nteca - 2° 
lug:i.r, ; mesma Coml'.Bnhia, conf, a inscrição n° 999 fls. 128 do livro 2--A de ~~scrição Hip:itecária 
deste Cart6rio, com vencimento~ra -12-1.972, -..e.lor de Cri 30O,OCO,OO, As&-'li 1 25 de agosto de 
1.982 , l\ux.Juranentado, 

{, 

----------- - -------------------------------
AV . 002/2,464 - Fro t . nº 9.10?. ·Ef,1 25-08-1.982, CO\ISTRUÇÃO: Nos terrros do requerimento datado de 
05-08-1.982 , expedicb pelf.1 Coo peretil.8 Agricoll! de Cotia - Coopenttiv,. Centrel, acirra qualifica
cn; fica 1.wert:1ldl a construção de um arrm z~m em alvenaria medindo 3,000, O m2 , 1 dentro do im~vel 
constll.nte c:a rr:ferida rrBtricula, conforme o f-F.lbito-se nº 8/82 Cf.l Frefeiture ,.'lmicipü de Assai , 

clHe.cb de 17-0&-1.982 , pelo De~ rte.ment o de Serviços Uroo nos , Certif'icado de quitação sob nP 
33711.!5, c:n s~rie F, d3.taoo de 23--0ó-1,982 , expedido pelo IAFAS-Londrina-Fr. - c;digo do emiten
te: 414-021.02. V3le;r ce cons~rui;ão: C~ 15,O00,O00,OO, Os docun-e~tos qu , derom '-' referica fi=m 
arqui\R.loos neste o ficdlo. Assai , 25 de agosto de 1.982 . . ,. Aux,clJl'l.lmentf.ldo, 

------------ ,------------------- --------------
f\ \J, OOJt2,46ll - F·rot, nº 10,026, E~1 O?-10-l. 9G.J . CCX\JSTfl.J[)ÍO: M::,e ~s cb reousrimento catado -
20--09-1.983, expedicb pela Coopem ti\P Agriccla de Cotia - Cooperat iv.,. Centl":\1 1 acir;a qualifica
cf.l, neste ato r e,ç:resent.f.ltf.l pelo Sr, KF'l zLo \(ata)mlrm, Diretor Vice--Fresidente; f'icF.\ averiJ.lca a 
constn..:c;ão de urr. cer-~sito p,re C'-'roço de aloocio, em f.llvemri~, dent,digo, em f.llvemrin, medindo 
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medindo 500,0 r.1Etros qi..actre.cbs , dentro cb im-Óvel constante c:ll rr~feri ca r:atr:Ícu1, - de acordo corr. 
a planta devicl:lmentc ap-□ \.G.cf.l ,:ela Fr ofeitura l.'unicipü de ,\ssa :f., em léHJS-1,983, .-:, nexos: 1-abite

se n2 08?/83 c.b. Frefeitura local, d3.tucb do 10-0~031 e Certiciia nege.til,,B de~ébi pedi cf.l rela 
I/\F1\S-L.ondrirn- sbb n2 2CE?/83 em 16--09-83, Assai, O? de adutro de ,l,983, 

'\ ' ra mentada 

--------------------------------------- --------
1\V , 004/2 , 464 - Frot, n9 10, 951. EI.'. 0~12-1,904. cmsrnuÇÃU, t•:as terITOs da requerimento catado de 
28-11-1.984, expedida r-ela Coopemti\.6 Agricola de Cotia - Coor.er,',lti\f.l Centrel, acima qualífica
c:13. , neste ato rePresentaca Peln Sr, M~ira l!akagami , Gerente eh flegiona l de Assai; fica avert:t.lcf.l 
a construção de um tfi r1'l,cão com estrutura Pré- rTOlCfl de de concreto ama do, medindo 392,84 metros 
q\fi.ctredos, dentro do imÓvel constl:lnte dói referi.ca nf.ltricula 1 conf, consta cb rf.lbite-se n2 ?/84 
exPedido Pelo D,S.u . ca Frefei t ura ~\JniciRll de Assai, em 20-{)2-1.904, ,\nexos: Alvni de licença 
n2 9/84 ca f'refeitu~ lncal, cntado e 15-02-84, Certiciío negntiVl de débito sob nç 1955/84 ª!: 
Pedi ra Pelo 11\f'!\S-L.ondrina , em l 4; i\f-lT, sob n2s 326004 e 3388296. Assai, 05 de dezembro de 
1,984 , /. ;\ ux , Juramenta cb 

---------------~ -AV 1 005/2 1 464 - Prot, nQ 11,008, 29--01-1,985 , CPNCELAMENTDS: As inscriçoes nQs~fls, 12? -
do livra 2-A de Inscrição Hipotecária, vencR 31-12-?2, valor de(}$ 300,000,00(hipoteca- lR lugar : 
e 999 fls,128 do livro 2-A de Inscrição Hipotecária, vencV 31-12-?2, valor de a-1 300,00D,DD(hipo 
te;;-- 2R lugar), ficam canceladas, canf, a autorização de liberação de garantia expedida pel~ 
Banca de Desenvolvimento do Paran; S/A(sucessora da Companhia de Desenvolvimento Econômico do 
Paraná - CCDEPPR, conf, consta da fls, 28 da Diário Oficial deste Estado, de 01-10-óB), neste -
ato representado pelos srs , Jorge Elysio Ma reandes Filho e Marcelino Melhoreto, procuração 
lavrada às fls, 44 do livro ng 143-P, pelo 59 Tab, de Curitiba-PI-,, As inscriçÕ ~ 998 e 999, 
constantes da AV, 01/2,464, deste Cartório, Assaí, 29 de janeiro de 1,965, Aux,Jur, 

REG . 006/2,464 -Prot. ne 15,061. EM 12--01-1 , 988. HIPCT CC A. Nos tennos da escritura pÚblica de -
con t rato de financiamento mediante ab ertura de crédito ne 87.2. 350 , 3,l, lavrada pelo 142 Tab, de 
são Paulo , às fls. 2 do livro n2 1.139 , em 04-01-1 ,988; o imóvel constante da referida matrícula, 
f oi oferecido em primeira hipo t eca, ao BANCO NJ\CIO-JAL DF. DESF.NVDLVIIJ.léNTO ECCt-J().1 I GO E SOCIA.L 
8NDES , empr esa pÚblica federal , com sede em Hr as Ília~JF ., inscrito no C. G,C,M,F, sob n2 J..1,65?, 
248/0001-69, DEVEDCBA : COQPt-1'1'\TIVA AGRICDLA DE CDTI!l. --COOPEl'IATIVA VENTRAL, sociedade cooperativa 
agrícola mi!ite de responsabilió:lde limitaela , com sede e.11 r;,ão Paulo-SP,, na A,v, Jaguaré 1, 487 , 
inscrita no C,G,C.M,F, s ob ne 61.5.16,?44/0001-10, neste ato representada por seu Oi r etor-Presi
oente, Gervásio Tadasllii I noue, brasi l eiro, casado, advogada, C, I . RG, ne 463,439- SP., C.I. C. n2 : 
004,9?5,?68-72, residente r! doniciliada em são Paulo-SP .. '/ALCf1 : - Cz$ 219 ,80 .J , 28J ,18 (sub-crédi
to A) e Cz$ 116,010,482,lD(sub-crédib:l 8) , V!:Nr.IMENTO : L'J de janeiro de 1,996, JLADS:- ?Dbre o 
subcrédito A: 8~ a . a . calculados sobre a salda devedor reajustado monetariamente de acordo com a 
variação da valor nominal das OTN's ,; Sabre a subcréctito 8: taxa variável reajustada trimestral
mente no dia 16 doa meses de jan , , abr ,, j ul, e out,, c001 base no custo média ponderado de todas 
as taxas e despesas incorridas pela 8NDF.ES na captação de recursos F.!'11 moeda estrergaira sem vin
culação a repasse específico, e o sa ldo deveoor será rea justada diariamente pela média ponderat±I 
□a s correções cambiais incidentes s obre os recursas captados pelo BNDES, em moeda estrangeira , -
AMCRTIZAÇÂD: ?2 prestações mensai s e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15--02-l,99J, e a Últi 
ma em 15-01-1,996, Vr. do im, e benfeitorias : Szi llü , OD0 ,000,00 , Demais condi ções : As da escri~ 

~- ome,_?,D "''• •_ ,..,oi , 12 Oe janefro Oe l.988 , _____ - . . r:ii!21-""'•"""• ______ -
" C O N T I N U A N A S F l 6 , 2 :J 2 -A O Ô.• l I V R O 2 - L " ------------------------------------------
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1°SERVIÇU DE REGISTRO rI IMMIS 
COMARCA DE f,SSf.J PR A 
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A 

-: - 1° SERVIÇ~EGIS:rR0 DE !MOVEIS 
José A'miteo de S. Camargo 

-:-
. . -1-

Oficial 
Joji Tsuda 
Esc. Subst. 

Diego Kian Tsuda 
Aux. Juramentado 

Cv, i ,área de Assai - Estado 00 r '--• Jíl.3 
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M.itricula N.2 2. Data: 2S da 'agoato da 1.982. 

udva.: Lota• da tem.a aob n•• 126-A, 125 • 124 dll Secção Cantrel, daata aunic!sno • co-.rca , 
0011 • á,._ d■ 24,45 alqa., cont■rdo bwd'aitori■-, F'ROPRIETAAIA1 COOPERATIVA AGAICOLA DE 

C:OTIA - C.G M • n• 61,536,?44/0154-94 , REGISTAJ ANTERIOR! Tran.cl"iç,io "' 10,598 d .. t. cartó
rio, 

" O A S F L S , 232 00 LI V A O 2 - L " 

REG, 00?/2,464 - Prot. nt 20,?92. EM 22-06-1,995, LOCAÇ,0. Noa tarao• da mntreto da locação C!! 
Nreial, asa1,-do antre H part .. e taat----.a, • 2?-12-1.993; a Locadora COOPERATIVA AGRICDLA 
OE CXlTU - COOPEFIATIVA CtNTRAL, ja qualif'ice.dll, nt1■te •to reprHent■da peloa Sr. Irinau Yuji Ko
:,e.• a Geraldo Yalé.a Z■rt>at1, e locetlÍria C:OOPEFIATIVA AGRI(l)LA DE OJTIA DO NJRTE 00 PAA.AN/.., ~ 
c1áll,diqo,aac1ad•de 0001)11Nthe de raaponaabillclada llé.tade, coa •ed• a toro - l..ondri,.-Pr, t 

inscrita no C,G,C.M,F, aob nt ?8.~.598/0001-09, nata •to NPf'a..,tada pelo ar. W.noru K ... ig1r
ch1; r.-olvera■: a l.OCAOORA és:I• o daaÍnio plano • incontut■ do illÔvel canatante cta ratar-ida • 
trio.ia, cedendo desde :JÁ a IXISH a utilização à L.OC\TtRIA, pare que nele poa• 1nataar ~ fi: 
lial • sxplorer Única e asl)IIC1t1oa-,te o ruo da ativi.deda Pl"WVi ■o ■11 aeu eatatuta social, ten
do inÍd.o •• 2?-12-1.993' • co• ténino • c!e-06-1.998, dat■ • que a Locatária •e obriga a r.at1 
tuir o 1-ivel co■pl■t■■entl livre • d•■.i>erai;ado d■ coisa■ • paaaoas, no .. t■do • q1.9 o r■c.-
bau, saldo •• daterloraçÕaa decorr■rttu d ■ a ■u uao nor-1, Fioa t'■.cultado ••.e■rtaa, de 00111.11 •

corda, rMcindir o presante entes do t9l"l'lino aci■ • pactuado, ■-tiant■ •vieo-pr-evio da JO dias , 
e tallb• t1011 00nvanc;1.o,.do o "'8lor de aluguel •ns■l - ~• 969,000,00, r•Juatado quadriJaeatr■ 
Nente pelo IGP-FGV. ou outro Índice que pcrvW1ture venta a aubatitú!-lo, pegável até o 51 dia -
subsequente ao •• vencido, ficando •tiup,d1go, ■ati~ -...lta de io;., Juroa • ra.rêo d■ l',4 ao 
._. • corraoio MDn■tária dl0br11 prind.s-1 e •easaórioa, ■- oaao de não pagea■nto no wnd.•nto. -
Todas •• benfeitoriaa d■ quaiaqu.r natureza, que 110rventura for.■ introduzidaa no i■óvel, devida 
■-,te autorizada pela Locadora, noarão integradas ao -.-o, •- que por ■las, t■nh■ a Laca~ 
direita a qualq,..r 1nden1zac;âo ou rat■nçÕo, nio podendo transferir aa dirtdtoa d■ata a,ntrato • 
tercairos, aublocar o i■owl ou cadê-lo, .. .., que • parte, aob q1.al.qt,er título, na111 d•r dNt1-
núo,digo, daetin■<;ao clivara■ do ueo ou tirallclad■ ir-avista no -.-.a, - previa a,.,,ênd.e axpr• 
• da Locadora, Na hipÓteH da v■rda ou iro-• de vandll do 111Óvel, fica aaaeg~ • Locatárii 
a preferanci• na aquisição ■- igualdada da c:ondiÇÕH m• ten:.inla, e oaao nio ~JII intlntaaa ,. 
aquiaiçào por llllrt• dll Locatária, • taz■r a,■ que atlUll ■uc .. eoru cu■pre■ o presenta contrato. O 
taro deste contrato é o da Coaerca de são Paula-Ca;rital. De-■ia condiçÕ•1 A• do cont1'to. Ane
xoe: Relação da bena. R ■giatreda aob nt lYJ/'15 no cartório do D1atr1bu1dor duta eo.■rca. Desta: 
3.662,0 ~e., Asaaí, 22 da Jut1ho da 1,995. ~ A~.Jur. 

;V:~/;,~~ ~t: ~V~~-~~.-~~:;..~.~--~I~ ~~,;A;□-0; ~~~.-,;:.-t:.:,: ~e 
adi.ta-■nto • contreto da looeçio colhl"Cial, aaainado entra H partas e t■■teiaunhla, •• 0l-o9-94; 
• Locadora CXlOF'EFIATIVA AGAICXlLA DE CDTIA -COOPERATIVA CENTRAL, a a loeataria CXJO!lmATIVA ACJUCO-
LA DE OJTIA 00 ~TE CD PARAM, raaolven■ aditar ■o contreto de locação ngistrada ■ob nt 
00?/2,464 de 22-06-'15, para f'icar am■tando que o 1-ival objeto d ■ata ■vatlt;a aatá gravada c:o• -
hipot■ce cadular - 11 11..Qar, ao Banco Nacional d■ Deaenvolvi~o EaonÔllico e Social - EN)ES-8ra 
SÍli■-OF,, cxmf. r.qistro n• OjS/2,464 deat■ cartório, C011 vend.~to pare 15-01-1,996, 118lor de-; 
aubcredito A: Czl 219,803,283,18 ■ IUbcnÍdito B: Cd ll.B,010,'182,10. a , 22 de JunhO d ■ 1.995 

AI.li( .Jur. 

REG, 009/2,<164 - Prot. ng 21.470. EM 26--02-1.996, PENHORA, 
gistro extraicb dos autos n2 C.P,digo, ng 171/94 de Ação tre ista, da Junta de CDnciliaç;o e 
Julgamento de C,ProcÓpio-Pr,, em que são partes VITALINO OLEGtlRIO OE PROENÇA -exequente, e COOP, 
AGRICOL.A OE COTIA - CDOP, CENTRAL - executada, cujo mandado datado de 26-01-96 ; procecb ao regi_! 
tro de PENHDAA do irrÓvel consta'}tje ~ referida matr!cula. Oeste: 62, O VRC., Assa!, 26 de fever&1 
ro de 1.996, 1 ~~) (Joji Tsuda) Aux. Jurl!lmentado 

- - - - - - - - - - - - ):~:.:. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REG. 010/2.464 - Prot, nO '21::502. EI.I 12-0:,001.996, PENHORA. Nos tennos cb mandado de pent-ora e r!! 
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penhora e registro extraicil ctJs autos sob nQ '272/93 de Ação trabalhista, eh Junta de Conciliação 
e Julgemento de ·C,ProcÓpio-Pr,, em que são partes SEF.ASTIÃO PEOAO OE TORHES -exequente, e COOP, 
PGílICOLA OE COTIA - OJOP. CENTRAL - executada, cujo mandado datado de 2&-01-96; procedo ao regis 
tro de PEN-lffiA do imÓval constante da referida matricula, Oeste: 62,0 VFC, AasaÍ, 12 de março d; 
1.996. ~ '/ (Joji huds) Aux, Juramentacb . . . . . . 

(~ . . ----------- . r~------------~----------~---------Av. 011/2,1164 - Pr~_:...," ll-'21,998 , !:M 12-08-1.996. Rl:SCISAO D[ CDNTRATO DEYJCAÇAO,Nos termos de -
r escisão de contratô de locação comercial, por instrumento particular assinado entre as partes e 
testemunhes, em 31-01-96; a locadora CDOPERATIVA AG'lICQLA Dt CDTIA -CDOPERATIVA CENTRAL, em liqul 
dação, neste ato r e presentada por seu ·uquidantl>, Y·sao Maeda, e- , locatária· m□ P<:RATIVA AG1ÍCDLA -
DE COTIA DO NJRff 00 PARANÁ, neste ato r epresentada por se u Presidrmte, Masamiti Miyamoto; de co 
mum acordo r esolveram r escindir o contrato de locação comrcial registrado sob n2 0D7/ 2.464, de 

~ , - ' 22-06-95, dando-se plenal-geral :i,rrevogavel e rec1proC1:1 quitaçao. Deste: 646,00 VRC •• Asse.a, 12 
d e agosto de 1,996. , ' (Joj i Tsuda) Aux, Juramentado 

. ' . . . . ' ------------~ --------------------------------- · 
R!::G. 01 2/ 2.464 - Prot. nV 21.999. FM 12-08-1.996. LOCAÇÃO. Nos termos do contrato de, locação · co-
mercial, assinado entrP as partes p testemunt-es, em 01-02-1,996 ; a Locadora (J)OPF.RATIVA AQ'll(J)LA 
D:. COTIA-(J)OP:AATIVA ·(YNTRAL, Já qua lificada, em liquidação, neste ato r epresentada por s eu liqui 
dante, Ysao Maeda , e , Loca tá ria C'OO P::RA TIVA 11ÓROPf:CUÁR IA OE' FR08UÇÃO INT'õGRADA 1)() PARANÁ L TOA. , -
com sede em Londrina-Pr,, C, G,C .M,F. sob nR 00 ,993,264/0001-93, neste ato representada por seu 
Dir e tor Presidente, Carlos Yo shio Mura te e Oi r Ptor Si:,cr etério Julie Akiro Koyama; resolveram: a 1 

LOCADOR.O. cede o domínio .Pleno e i n~on t este da parti; do imÓvel constante da r e f e rida matrícula , , 
consistente na área construida de 2 ,965,0 m2, formada por: depÓsito de algodão em fardos com 700 
m2.; de pÓsito de algodã~ em fardos com 846,0 m2, e depÓsito de algodão ~'Jíll fa~os com 1.419,0 m2, 
cedendo já a possss e utilização à LOCATÁA IA, para qu ne l e possa instalar uma filial e explorar 
~nica e es pe cificamente o ramo de atividade previsto em s i;: u estatuto social I t"!ndo ÍnÍcio em 01 
02-1.996 ,,, tRrmino em J l-07-2,000, data em que a LOCATÁRIA se obriga a r estituir a á rea locada 
comple tament e livre e de semba r açada de coisas e pessoas , no e stado em que recebeu, salvo as dete 
r ioraçÕes decorrentes de seu uso normal, Fica facultado .às partes , de co mum acordo, r escindir o 
Pr1?sente an t es do término acima pactuado, ITl!~dil!lnte aviso- prÓvio de 3) dias, e também fica conven 
cionado o va lor de alug uem me nsal em A$ 3:J0 ,00 , reajustado anualmente ou ·na menor. periodicidade 
que a lei vier a p;irmitir , medinate a aplicação dos Índices que o GovP.rno vfor a estabelecer pa 

as locaçÕes comerciais . Todas as benfeitorias de quaisqaer natureza , que porventura ~~rem introd 
zidas .no imÓvel , devidamente auto r itada .pe la Locadora, ficarão integradas ao mesmo , sem que por 
elas, t e nha a Locatária, direito a qualquer indenização ou retenção, nbo podendo tranferir os di 
reitos deste contrato •a teceiros, sub loca r o imÓvP.l ou cedê-lo, mesaio qLP. em Parte , •Sob qualquer 
títuolo, nem dar destinação diver sa do uso ou fina lidado prevista no roosmo, sP.m prévia anuencia 
expressa da Locadora, Na hipÓtes e de VP.nda ou promessa de venda do imÓvel, fica assegurada a Lo
catária a preferencia na aquisição em igualdad e de éond içÕe s com tP.rceiros; caso não haja i nte
r esse na aquisição por parti? da Locatária , a faz er com que s eus sucAssor e s cumpram o presente co 
trato , Fica e l eito o foro da Comarca de s ão Paulo-Capital. Demai s condiçÕe s : As do contrato, Ane 
xos: Relação de bP. ns . RP.gist r ada sob ni 176/ 96 no CaétÓrio do Distri bu idor desta gom.:~rca, DAste: 
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