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Seja Sócio

Banco Econômico
terá imóveis
leiloados

Matérias mais recentes nesta seção

DCI, 20/abr

Prefeitura muda data de
vencimento do IPTU

O
Banco
Econômico
instituição financeira que teria
sido
liquidada
extrajudicialmente em 1996,
terá imóveis leiloados na
próxima terça-feira, dia 27. 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.

Seis razões para comprar em
vez de alugar um imóvel

Vendas em alta

Guia ADEMI

O leilão é composto por
fazendas,
casas,
apartamentos,
lojas,
exagências 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.

Convênio ADEMI-SMU

Os imóveis poderão ser
financiados em até 60 meses.

Pesquisa ADEMI do Mercado
Imobiliário
Condomínio e Incorporações

Desenvolvimento Urbano
Conheça nossos Sócios
ADEMI em foco
Sala de Imprensa
Informe ADEMI
Agenda

Jurídico
Indexadores
Eventos e Cursos
Destaque ADEMI - Prêmio
Master Imobiliário

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.

São Carlos vende edifício em
Alphaville por R$ 69,3 milhões
Lopes compra 55% da Local, de
São Paulo, por R$ 25,6 milhões
Casas sustentáveis e
econômicas
Cidades médias na dianteira
Clube do bilhão
Lançamentos
Saúde!
Veja todas as matérias

Informe ADEMI
Cadastre-se para receber em
primeira mão o Informe ADEMI no
seu e-mail.
Nome:
E-mail:
Enviar

Pesquise o site da ADEMI
Busca:
Procurar

Dicas do Site
Área Restrita

Versão para impressão
Envie para um amigo
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