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Para sua casa - Para sua empresa

Internet – BonLine

OK

Painel do Mercado

21°
C

Bon Line Internet

Senha:

Estamos no twitter

Notícias

@barretoscombr
Veja também:

– SpeedUP+
– para sua casa

O Diário de Barretos

– para sua empresa

30/03/2011 às 18:06

Melhores do Mês

• “Passeio da Tradição”

Assuntos do Momento

começa a sair do papel ...

Festa do Peão 2010 – 2011

21/03/2011 às 19:10

Notícias

• Bruno & Marrone faz

O Diário de Barretos

show para o HC ...

Jornal de Barretos

21/03/2011 às 16:25

Prefeitura

• ANTT ...

Plantão Policial

Eventos
Rally Barretos Cross Country
Pec Show

Bens Penhorados em Barretos vão à
Leilão Judicial Online

Concurso da Rainha

• Prefeitura entrega obras

Alguns imóveis localizados em vários bairros de Barretos irão a Leilão

de ampliação da Escola

Judicial Online na próxima terça-feira . São bens penhorados em Ações de

João Ferr... ...

Execução que tramitam pela 2ª Vara Cível de Barretos.

24/03/2011 às 16:40

Festa dos Campeões
Supercross

A Cidade
Nossa História

Ao total são 22 lotes que são constituídos por Imóveis Residenciais inteiros
e 25% /50%, além de bens de consumos como: Balcão, Mesa de Armação
de Metal, Estande de Metal, Jogo de Estofado de 2 e 3 lugares, Freezer
Esmaltec, Cama de Casal de Madeira, entre outros.

Prefeitura

O leilão já está aberto para oferta de lances. Os interessados poderão se

Pontos Turísticos

cadastrar no site e participar do leilão ofertando lances via internet em todo

Como Chegar

o Brasil até o dia três de agosto de 2010, às 18h.

leilão está a cargo da Superbid Judicial, ferramenta para realização de

Farmácias / Drogarias

alienações judiciais eletrônicos por meio de leilões oficiais presenciais e/ou

Hospitais

via Internet simultaneamente.

Moto Táxi

projeto que institui
promoção bienal ... ...
17/03/2011 às 13:55

doação de área para
implantação d... ...

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram e sem garantia. O

Bancos

Linhas Rodoviarias

• Prefeitura protocola

• Prefeitura confirma a

Vereadores

Informações Úteis

25/03/2011 às 11:55

De Jornal de Barretos em 31/07/2010 às 9:14h.

Barretos Motorcycles
Rock Fest

Prefeitura de
Barretos

Como Participar
As fotos e descrições completas dos bens estão disponíveis no site

Onde Ficar

www.superbidjudicial.com.br. Para ofertar lances é necessário estar

Ponto de Táxi

cadastrado e solicitar habilitação – todo o processo deve ser online. Os

Santa Casa de Misericórdia

interessados em conferir os bens antes da compra deverão entrar em
contato com a Central de Atendimento da SuperBid Judicial , através do
Telefone/Fax: (11) 2824-6180 ou via e-mail: cac@superbidjudicial.com.br
O leilão judicial através da internet permite que a Justiça possa ofertar bens
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para um número maior de pessoas interessadas, inclusive em outros

Hotéis em Porto
Alegre
Hotei em Porto Alegre
x R$ 46 Promo:
Melhor Preço
Garantido!
Decolar.com/Porto-Alegre

Flat Equipado 3132.1600
Conforto, Comodidade
e Requinte! Ótima
Localização próx. Av
Paulista

estados e cidades.
Sobre o Superbid Judicial
A Superbid Judicial é uma ferramenta para realização de alienações
judiciais eletrônicas, onde é valorizada a transparência e a publicidade do
processo, tornando a venda mais democrática e facilitando o acesso de
inúmeros interessados. Com ampla publicidade, aumenta-se o índice de
vendas e os preços dos bens, bem como estimula o acordo entre as partes
e o pagamento das dívidas, liquidando, assim, os processos com eficácia.
Outro benefício trazido é a agilidade processual, visto que a ferramenta
permite a manifestação do magistrado, auxiliares da justiça e serventuários

HomePaulista.com.br/Flat_…

diretamente no sistema, tudo com total segurança e ainda reduzindo o

Imóveis Lauro de
Freitas
Imóveis com
qualidade em Lauro de
de Freitas com a
Tecnisa. Acesse já

trabalho dos cartorários.

www.Tecnisa.com.br/Lauro…

Alugar na
Temporada
O Imóvel que você
procura está aqui
Você tem que zapear.
Confira agora

Compartilhe:

Os comentários estão fechados.

De Jornal de Barretos em 31/03 9:55h.

OAB amplia regra para evitar a superlotação na Casa do
Advogado

www.ZAP.com.br/Alugar_T…

Apto na Zona Norte2Dorms
Rua Deputado Emílio
Carlos - 48m² Veja
Online ou Ligue (11)
3018-6868!
www.ecoesfera.com.br

A direção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Barretos decidiu
ampliar a regra para o atendimento das pessoas que buscam os serviços
gratuitos oferecidos pela Casa do Advogado. A partir de manhã, no ato da
triagem, os clientes serão avisados de que a Casa do Advogado não oferece
atendimentos nas áreas previdenciária, criminal [...]

De Jornal de Barretos em 31/03 9:41h.

Funcionária do Controle de Vetores é internada com
intoxicação
Sirlene de Oliveira Aguiar, funcionária do setor de Controle de Vetores da
Prefeitura de Barretos, foi internada na manhã de ontem na Santa Casa após ser
intoxicada por um larvicida. A intoxicação ocorreu enquanto ela fazia a aplicação
do veneno em um prédio localizado na esquina da Avenida 25 com a Rua 6. De
acordo [...]

De Jornal de Barretos em 31/03 9:40h.

Famílias reclamam do abandono da Avenida Bandeirantes
Moradores da Avenida Bandeirantes, no prolongamento da Rua 6, onde vivem 12
famílias, estão cobrando mais atenção da Prefeitura de Barretos ao local. Mesmo
pagando taxas e impostos, eles estão sofrendo com a falta de iluminação, coleta
de lixo, limpeza de terrenos e ausência de pavimentação. Na tarde de ontem, até
mesmo um carteiro que [...]

- Ordem DeMolay realiza sessão especial hoje na Câmara Municipal
31/03 - Diretora do Procon participa de reunião em Brasília
31/03 - Diretora do Procon participa de reunião em Brasília
31/03 - Artista barretense será o primeiro brasileiro a expor em festival francas
31/03 - Xampus vencidos – Primeira-dama afirma que pode ter havido erro na
31/03

triagem dos produtos

- Mulher é esfaqueada no bairro Santa Helena
31/03 - Bruno e Marrone realizam show em prol do HC
31/03 - Famílias reclamam do abandono da Avenida Bandeirantes
31/03 - Artista barretense será o primeiro brasileiro a expor em festival francas
31/03
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31/03
31/03

- OAB amplia regra para evitar a superlotação na Casa do Advogado
- Xampus vencidos – Primeira-dama afirma que pode ter havido erro na

triagem dos produtos
30/03

- Ministério Poblico recorre ao Tribunal de Justiça pedindo a demissão de

comissionados da prefeitura
30/03

- Após mobilização, Câmara recua e projeto do Instituto de Previdancia sai

do regime de urgancia

- Primeira-dama doa xampus vencidos para creches
30/03 - Barretos terá impostômetro
30/03 - Banheiros poblicos se tornam alvo de bandidos
30/03 - Secretário de Obras é sabatinado, mas denoncias de corrupção são
30/03

ignoradas por vereadores
Anuncie
|
Barretos
2010
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