
From: Mayara Ferreira  
Sent: terça-feira, 12 de setembro de 2017 11:18 
To: Research 
Cc: Locacao 
Subject: Fotos AL 
 
Prezados, bom dia. 
 
Fizemos visita na região da Paulista e tiramos algumas fotos, elas estão disponíveis na pasta 
Temporary como Fotos AL. 
 
Obrigada. 
 
Att, 
 
Mayara Rocha Ferreira 
Agency Leasing 
 
Telefone: +55 11 5501 5432 
mayara.ferreira@cushwake.com 
 

 
 
Praça Professor José Lannes, 40 – 3º andar 
São Paulo – SP – CEP: 04571-100 - Brasil 
cushmanwakefield.com.br 
 
LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube | Google+ | Instagram 
 
 
Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pelo departamento de Transações  da Cushman 
& Wakefield S.A. e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). Seu conteúdo é confidencial em 
decorrência: do mandato concedido pelo(s) destinatário(s) à Cushman & Wakefield S.A. para representá-lo(s) 
seja na condição de locador ou vendedor de imóvel, seja na condição de locatário ou comprador de imóvel e 
seja na condição de corretor do negócio; das negociações com prospectivas contra partes dos mandantes nos 
negócios ora referidos, e/ou da divulgação ou recebimento de informações não reconhecidamente públicas, 
sejam elas escritas ou verbais, que sejam reveladas ou disponibilizadas, direta ou indiretamente, pelo mandante 
ou por seus representantes, sócios, diretores, advogados ou assessores em geral. Entre as informações que a 
Cushman & Wakefield S.A. reconhece como sigilosas destacam-se: dados, relatórios, interpretações, negócios e 
estratégias de comercialização, l ista de clientes, metodologias e base de dados de referência externa 
(“benchmarks”), estimativas, análises, compilações, estudos e registros que contenham ou de outro modo 
apresentem informações a respeito dos imóveis objeto dos negócios supra referidos ou outros documentos, 
quer elaborados pelo mandante, pelas prospectivas contra partes dos mandantes ou pela Cushman & Wakefield 
S.A. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o 
e-mail e apagando-o em seguida 
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