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Bom Dia Ceará
Justiça leiloa imóveis ilegais
Imóveis foram comprados com dinheiro do furto ao BC
18/08/10
A Justiça está leiloando imóveis comprados com o dinheiro do furto ao Banco Central, em Fortaleza. São casas e
apartamentos localizados em diversos bairros da capital. Os interessados já podem fazer seus lances através da internet
para participar do leilão marcado para essa quarta-feira (19).
Um dos apartamentos desse prédio, no bairro de Fátima em Fortaleza, será leiloado. Ele foi comprado, segundo a justiça,
com recursos vindos do furto ao Banco Central.
Em agosto de 2005, um grupo de assaltantes cavou um túnel de cerca de 80 metros e 70 centímetros de largura para
roubar R$ 164,7 milhões da caixa forte do Banco Central em Fortaleza. O grupo montou uma empresa de fachada que
venderia grama sintética, enquanto cavavam o buraco. A investigação feita pela Polícia Federal resultou na prisão de
cerca de 120 acusados. Menos da metade do dinheiro foi recuperado.
A Justiça Federal decretou o sequestro de cerca de 800 bens de pessoas que tiveram envolvimento com o furto ao banco
central em 2005. Objetivo é recuperar parte dos 164 milhões levados da sede do banco em Fortalez 55f a.
Pelo site da empresa de leilão é possível ver os imóveis. são três apartamentos e duas casas. Somada, a oferta inicial
chega 445 mil reais.
Após a conclusão da venda, a justiça deve pedir que os atuais moradores, envolvidos ou não no caso, deixem os imóveis.
As fotos e descrições completas dos bens estão disponíveis no site www.superbidjudicial.com.br. Para ofertar lances é
necessário estar cadastrado e solicitar habilitação. Todo o processo pode ser online.
Assuntos: Assalto ao Banco Central, Leilão de imóveis
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