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Por conta de uma dívida com o ex

Política

-presidente do Santos Marcelo
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Teixeira, a Vila Belmiro está
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sendo oferecida, por R$ 106
milhões, em um site de leilões

Brasil

judiciais eletrônicos. O pregão,
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marcado para começar no dia 29,

Esportes

será operado pela empresa Lut.

Mundo

Os lances vão até 2 de dezembro.
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O leilão foi determinado para
pagar uma dívida iniciada na

Concurso e Emprego

gestão do ex-presidente do clube
da Vila Belmiro Marcelo Teixeira. Quando era mandatário do Santos, ele tomou

Bombou na Web

empréstimo bancário para o clube, avalizado pela Associação Educacional Santa Cecília,
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de sua família. A dívida não foi paga, e a instituição agora cobra o clube. Teixeira diz que
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está negociando um acordo com o Santos para evitar o leilão.
De acordo com o texto, Gustavo Ribeiro Xisto, advogado do Santos, confirmou a
possibilidade de acordo. O clube também ingressou com medida cautelar no Superior

MAIS LIDAS

1
2
3
4
5

MAIS COMENTADAS

FATOS EM FOTOS

‘Fina estampa’: Rafa espera julgamento em
liberdade e consegue beijar Amália
Karin Roepke, a Alana de 'Aquele Beijo', é a nova
namorada de Edson Celulari
Lady Gaga é assediada por ator indiano e dispara:
'não saio com homens casados'
Veja o primeiro beijo de Griselda e Renê em 'Fina
Estampa'
UFC foi o assunto mais comentando no facebook
no Brasil em 2011, vasco foi o segundo

Tribunal de Justiça para impedir o pregão.
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pode leiloar o neymar compra e da de presente pro santos de
novo....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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Você acredita que a crise
econômica na Europa e
EUA vai chegar ao Brasil

j Sim, é inevitável com a
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globalização
j Não, estamos blindados
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