
ALERTA:
SITES FALSOS

Considerando o crescente surgimento 
de sites falsos de venda de bens por
leilões públicos, lesando compradores 
de boa-fé, bem como leiloeiros que têm 
seus nomes indevidamente envolvidos, 
vimos a público esclarecer e alertar 
que a “SODRÉ SANTORO”,  por seus 
leiloeiros oficiais:

Somente opera sob o domínio 
www.sodresantoro.com.br; 

Jamais laborou em parceria 
com outros leiloeiros,
sobretudo atuando em sites 
diversos do domínio
www.sodresantoro.com.br;
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Nunca autorizou a realização 
de seus leilões ou que
terceiros assim procedessem 
fora do domínio
www.sodresantoro.com.br;
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CUIDADO

Sites falsos vêm sendo diariamente 
criados, sendo que alguns deles,
de alguma forma, fazem referência à 
“SODRÉ SANTORO” com o intuito de se
apropriarem da credibilidade de quem 
está há mais de 40 anos no mercado de
leilões, como por exemplo: “Sodré 
Leilões”, “Santoro Leilões”, “Sodré 
Freitas Leilões”, “Grupo Santoro 
Leilões” além de outros como “Global 
Auction Leilões”, que trata de uma 
empresa organizadora de leilões.

NÃO SE DEIXE ENGANAR
Desconfie se o site de leilões não tiver 
a extensão “.br”.
Verifique no site se há menção ao(s) 
leiloeiro(s) responsável e certifique-se 
se o mesmo está cadastrado perante a 
Junta Comercial de seu estado, onde 
poderá checar seus dados como 
número de registro, endereço, entre 
outros. Lembre-se que muitos leiloeiros 
vêm tendo seus nomes indevidamente 
lançados nesses sites falsos. Portanto, 
seja cauteloso antes de fazer qualquer 
negócio. 

Leilões SODRÉ SANTORO: Bons
negócios você encontra somente em

WWW.SODRESANTORO.COM.BR

Site: www.sodresantoro.com.br

Facebook: /sodresantoro

Instagram: @sodresantoro

Youtube: /leilaosodresantoro

NOSSOS CANAIS OFICIAIS

www

Luiz Fernando de Abreu Sodré Santoro, Jucesp 192; José Eduardo 
de Abreu Sodré Santoro, Jucesp 195; Moacir De Santi, Jucesp 315; 

Flavio Cunha Sodré Santoro, Jucesp 581; Otavio Lauro Sodré 
Santoro, Jucesp 607; Mariana Lauro Sodré Santoro Batochio, Jucesp 

641 e Carolina Lauro Sodré Santoro, Jucesp 758641 e Carolina Lauro Sodré Santoro, Jucesp 758

NÃO CAIA
EM GOLPES


