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Leilão milionário tenta reaver dinheiro
roubado do BC
Por enquanto, apenas R$ 26 milhões dos R$ 165 milhões foram recuperados.
O assalto impressionante ocorreu há seis anos e foi tão ousado que agora
virou filme.
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O Fantástico mostra um leilão milionário. O
objetivo é recuperar uma parte do dinheiro roubado no maior assalto de todos os tempos no Brasil.
Estão à venda imóveis e veículos, na maioria de alto luxo, comprados pela quadrilha que, há seis
anos, levou R$ 165 milhões do Banco Central em Fortaleza. Um assalto tão impressionante, tão
ousado, que agora virou filme.
Leilão milionário tem objetivo de recuperar uma parte do dinheiro roubado no maior assalto de
todos os tempos, no Brasil. Estão à venda imóveis e veículos, na maioria de alto luxo, comprados
pela quadrilha que há seis anos levou R$ 165 milhões do Banco Central em Fortaleza.
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Um assalto tão impressionante, tão ousado, que agora virou filme.
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Você quer fazer um bom negócio? Ter uma casa com piscina,
ou quem sabe uma lancha, um carro importado? Os
compradores destes bens vão ser donos também de uma
parte da história do Brasil.
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Tudo isso, quase 800 itens apreendidos, pertenciam aos
criminosos que cometeram o maior furto de todos os tempos
no país: o assalto ao Banco Central de Fortaleza, em agosto
de 2005. Foram R$ 165 milhões retirados por baixo da terra do cofre do banco.

Criminosos usam explosivos
para detonar caixas eletrônicos

Para recuperar a parte do dinheiro que os ladrões gastaram em carros e imóveis, a Justiça está
leiloando tudo que foi encontrado no nome deles ou de laranjas, mesmo antes do fim do processo.
São os leilões antecipados, previstos em lei, que já conseguiram recuperar R$ 6 milhões. A mais
nova oferta é uma casa, que ficou fechada durante quatro anos, e que está em um endereço nobre
do litoral norte de São Paulo.
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Lance inicial: R$ 366 mil. Comparado ao que se paga por um terreno no local, o valor não é alto.
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“Na região, em torno, que eu andei sondando aí, um terreno desse tamanho, em torno de uns R$
200 mil, R$ 350 mil só o terreno”, diz Débora Ferreira, gerente de leilões criminais.
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Os lotes incluem outros imóveis pelo Brasil afora, um caminhão e até um ônibus. Um dos
assaltantes chegou a comprar uma frota e conseguiu explorar uma linha municipal em São Paulo.
Foi uma gastança só e sempre em dinheiro vivo, para não deixar pistas do crime que tinha tudo
para ser perfeito. Tão ousado e tão bem organizado, o golpe parecia coisa de filme, e virou.
Com Marcos Paulo na direção e Lima Duarte e Giulia Gam no elenco, "Assalto ao Banco Central"
chega aos cinemas no mês que vem. O filme reconstitui os detalhes do assalto e da investigação
que se seguiu, mas toma liberdade na criação dos personagens.

Blogs

“Cada personagem tem praticamente o papel ou a dimensão de vários personagens reunidos em
um só”, diz Marcos Didonet, produtor do filme.

TELEJORNAIS

Um deles é vivido por Eriberto Leão, o Pedro de "Insensato coração".

Bem Estar

“Tem uns caras no bando que são mais brucutus e que, se você vacilar, pode pagar o preço. E o
meu personagem está sempre fazendo com que o grupo fique em paz, acalmando os ânimos,
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Bom Dia Brasil

botando ordem na casa”, conta o ator Eriberto Leão.

Jornal Hoje

A quadrilha quase sempre soube o que fazer. Conseguiu a planta do Banco Central, com a
localização do cofre. Depois, alugou uma casa comercial, montou uma loja que era só fachada e
cavou o túnel de quase 90 metros de extensão.
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“O que eles fizeram foi praticamente o que nós fizemos depois, com um ano e meio de trabalho.
Eles fizeram em três, quatro meses”, compara Marcos Didonet.
Foram R$ 165 milhões em notas de R$ 50 passando por um buraco - mais de três toneladas de
dinheiro - em menos de 48 horas. Com tudo aquilo no bolso, os bandidos não aguentaram e foram
às compras.
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“Talvez a primeira pista tenha sido a compra dos carros, que foi uma ação realmente ‘sui generis’,
porque eles compraram vários carros de luxo, de muito valor, com recursos em espécie”, aponta
Samuel Arruda, do Ministério Público Federal do Ceará.
Seis anos depois, o que aconteceu com cada um dos integrantes da quadrilha? E o dinheiro? Com
quem ficou? A polícia conseguiu recuperar toda aquela montanha de dinheiro?
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Por enquanto, apenas R$ 26 milhões dos R$ 165 milhões foram recuperados.

Globo News

“Em se tratando de uma quadrilha com essa dimensão era muito difícil haver uma recuperação de
100”, avalia Samuel Arruda.
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globo.com

Estão aguardando julgamento 71 integrantes do esquema e 47 pessoas já foram condenadas, entre
elas os chefes da quadrilha. Somadas, as penas são dignas do crime praticado: 1.203 anos de
prisão.
“Eles não usufruíram do proveito do crime”, diz Samuel.
Acompanhe também o Fantástico no Twitter e no Facebook!
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