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Banco Econômico terá imóveis leiloados
PanoramaBrasil

SÃO PAULO - O Banco Econômico - instituição financeira que teria
sido liquidada extrajudicialmente em 1996, terá imóveis leiloados
na próxima terça-feira, dia 27.
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A instituição chegou a ser a quinta maior em atuação no País.
Segundo a Superbid, empresa especializada na avaliação e venda
de ativos por meio de leilão, são 63 lotes em diversos estados.
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O leilão é composto por fazendas, casas, apartamentos, lojas,
ex-agências e prédios comerciais. As unidades estão localizadas
em cidades como Salvador (BA), Três Corações (MG), Natal (RN),
São José dos Campos (SP) e São Paulo.

Pacote Viagens 50-98% Off
Receba por e-mail Pacote
Turístico c/ 50%-98% de
Desconto? Cadastre-se
PeixeUrbano.com.br/Cadastre-se

Passagens em Promoção
Passagens Aéreas a partir de
R$49. Compare Preços num
Único Site!
Mundi.com.br/Passagens-Aereas
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Os imóveis poderão ser financiados em até 60 meses.
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Para participar, as empresas ou pessoas físicas devem se cadastrar e solicitar habilitação. As fotos e
descrições completas dos ativos estão disponíveis no site da empresa.
O leilão presencial ocorrerá no dia 27, mas é possível participar pela internet e oferecer o lance antes
da data.
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> Você tem mais informações sobre o tema? Envie seu artigo para Matéria-prima.

Notícias do Dia

COMENTÁRIOS
Comente esta notícia. Aqui, o que vale é a sua visão do que acontece no país e no mundo.
Seu comentário será publicado após revisão da Redação do DCI Online. Textos com palavrões e/ou ofensas não serão publicados.
Clique

aqui para comentar
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Compras com
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Aproveite!
ClubeUrbano.GROUP…
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