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Calçados Samello em Recuperação Judicial realiza leilão de Fazenda modelo no Mato Grosso
A Sudamata Agropecuária Ltda, interessada na recuperação financeira e econômica da empresa
Calçados Samello S/A, empresa líder no segmento de calçados masculinos, com mais de 85 anos de
existência, e reconhecida nacional e internacionalmente, disponibilizou o imóvel rural em questão para
fins de venda pública por iniciativa particular, objetivando, assim, saldar as dívidas da SAMELLO.
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O leilão está no prazo para segunda praça, que se encerrará no dia 26 de agosto próximo e o lance
inicial é de aproximadamente R$ 51 milhões e quem ofertar este valor poderá arrematar a Fazenda
que foi avaliada em R$ 78 milhões. Existem alguns Grupos Econômicos interessados em comprar a
área.
A Fazenda Sudamata, localizada em Tangará da Serra, Mato Grosso, com área total de 23.877 há, é
considerada "uma fazenda modelo, quando o assunto é pecuária ; além de seu enorme potencial para
exploração de outras atividades relacionadas ao agronegócio" conforme aponta o empresário Miguel
Sábio de Melo Neto, presidente da empresa.
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O imóvel rural, totalmente equipado e com maquinário atualizado, tem como atividade preponderante
a pecuária voltada à criação de gado de corte, e apresenta características que o revelam como uma
propriedade ímpar, com área equivalente a 7.504,0934 há de pastos abertos e em exploração, e com
capacidade para abertura de mais 2.740,41 há para formação de pastagens, com capacidade para a
criação de 13 mil cabeças de gado em regime extensivo.
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O potencial hídrico é outro ponto a ser destacado, , com rios cruzando toda a fazenda. Quanto à
questão documental e ambiental a propriedade rural atende a todas exigências de natureza ambiental,
estando totalmente regularizada no que diz respeito à implantação de áreas de reserva legal e
preservação permanente em respeito aos parâmetros legais vigentes no Estado do Mato Grosso.
Para participar do leilão os interessados devem se cadastrar no site www.superbidjudicial.com.br e
ofertar lances via internet até 26/08/2011, às 14 horas, data que se encerra a segunda praça. Vale
ressaltar que o leilão será realizado exclusivamente pela internet. Os interessados em visitar o local
antes da oferta de 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
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Indique a um amigo

Sobre a Superbid Judicial
A Superbid Judicial é uma empresa especializada na gestão de alienações judiciais eletrônicas. Todos os
leilões têm processo de disputa eletrônica, o que torna o processo ágil e possibilita a participação de
um número maior de interessados. Pelo sistema de leilão eletrônico os lances são ofertados via
internet e processados eletronicamente sem nenhuma intervenção humana, proporcionando
transparência, democracia e competitividade no leilão.

S4C Comunicação e Marketing
Telefone: (11) 2163-7817

Simone Ziade: simone.ziade@s4c.com.br
Patrícia Barreto: patricia.barreto@s4c.com.br

Eduardo Prado Advogados www.eduardopradoadvogados.com.br
Divórcios, inventários, sucessões, separação
consensual e litigiosa
Compre Celular Rural sendshop.com.br/celular-rural
Compre na SendShop com o melhor preço e a maior
segurança. Confira!
Palmilhas Foamtech www.palmilhasfoamtech.com.br
Conforto para todo tipo de calçado e cuidado com o
meio ambiente.
Lançamento Ch. St Antônio Square2.com.br
1 e 2 dorms, duplex. Prox. Ponte Estaiada. Entrega em
jun/12
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