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Furto ao BC: imóveis apreendidos serão leiloados em Fortaleza
O Juiz Federal da 11º Vara Criminal de Fortaleza, Dr. Danilo Fontenelli Sampaio, responsável pela
operação da Polícia Federal “Operação Toupeira”, determinou a realização do 3º leilão eletrônico judicial referente a alguns imóveis que foram
apreendidos do caso do furto do Banco Central, em 2005.
Ao total, serão 5 lotes localizados em Fortaleza, constituídos por:
- Apto de 130m² localizado no Bairro Passaré;
- Apto de 105m² localizado no Bairro de Fátima;
- Apto de 74m² localizado no Bairro Jacarecanga
- 02 casas de 226m² localizadas no Bairro Vila Betânia e no Bairro Messejana.
Mais informações acerca do bem poderão ser consultadas através do site www.superbidjudicial.com.br.
Ofertas e lances
O leilão já está aberto para oferta de lances. Os interessados poderão se cadastrar no site e participar do leilão, ofertando lances via
internet em todo o Brasil até o dia 19 de agosto de 2010, às 14h, quando está previsto o encerramento da hasta.
Vale lembrar que os bens serão vendidos no estado em que se encontram e sem garantia. O leilão está a cargo da Superbid Judicial,
ferramenta para realização de alienações judiciais eletrônicos por meio de leilões oficiais presenciais e/ou via Internet simultaneamente.

Leilões online de R$ 0,01 www.mukirana.com
Notebook, PS3, TV 40', celulares e muito mais
com lances de 1 centavo
Volvo Usados www.volvo.com
Escavadeiras, Carregadeiras e Outras
Máquinas Volvo. Confira Já !
Leilões Bazaah www.Bazaah.com.br
Com seu Lance de 1 centavo comprar ficou
mais barato
Leilão 1 centavo online www.clickshow.com.br
Playstation 3, TV's, Eletrônicos por preços que
você nunca viu...
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