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Relógios do traficante Abadia avaliados em R$
2,2 milhões serão leiloados
LUCAS SAMPAIO
DE SÃO PAULO
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Atualizado em 12/09/2012 às 14h56.

1,245,801 pessoas curtiram Folha de S.Paulo.

Vinte relógios de alto valor de mercado, pertencentes ao
traficante Juan Carlos Abadia, serão leiloados no fim de
setembro e no começo de outubro.

Rômulo

A decisão é do juiz federal substituto Marcelo Costenaro Cavali, da 6ª Vara Criminal
Federal em São Saulo --especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e
em lavagem de dinheiro.
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Sonia Maria
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Entre os relógios a serem leiloados, três valem cerca de R$ 400 mil cada um --um
Audemars Piguet Suisse avaliado em US$ 219 mil (R$ 447 mil), um Frack Muller Geneve
avaliado em US$ 190 mil (R$ 388 mil) e um Cartier Swiss avaliado em US$ 189 mil (R$
386 mil).

Relógios do traficante Juan Carlos Abadia

Ver em tamanho maior »
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de moto desaparece no Rio
2. Estado rejeita Cianê e confirma Fatec
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3. Unicamp divulga lista de aprovados
para segunda fase do vestibular
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4. Com 5,1 km de filas, av. dos
Bandeirantes concentra lentidão em
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De: 35,90

Por: 29,90

Relógios de luxo que pertenceram ao traficante colombiano Juan Carlos Abadia; modelos estão
avaliados em R$ 2,2 milhões

Há também dois Rolex, ambos prateados, um com fundo com pedras brilhantes
transparentes, contorno de pedras azuis e pulseira em couro azul (avaliado em R$ 185,7
mil) e outro com pulseira metálica em três cores --ouro, prata e bronze-- (R$ 112,7 mil),
e três Bvlgari, dois prateados (R$ 54 mil e R$ 34 mil) e outro dourado (R$ 54,2 mil),
todos com pulseiras de couro.

1. PF apura suposto desvio de R$ 8,1 mi
com fraudes em plantões de médicos

Considerados pela Justiça como produtos do tráfico internacional de drogas e de lavagem
de dinheiro, os relógios de Abadia serão leiloados em dois leilões, marcados para 24 de
setembro e 8 de outubro. O valor de mercado dos vinte itens é de R$ 2.181.157.

3. Governo adia instalação de chip em
carro por mais 1 ano

Cavali determinou os leilões devido ao tempo decorrido desde a apreensão dos relógios e
à dificuldade de conservação deles. Segundo o magistrado, não haverá prejuízo a Abadia
caso ele seja inocentado posteriormente, pois o dinheiro arrecadado nos leilões será
depositado em uma conta judicial.
A lei 9.613 de 1998 diz que deve ser realizado leilão de bens apreendidos para preservar
o valor "sempre que [os bens] estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou
depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção".
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2. Homem é assassinado dentro de
igreja evangélica na zona norte de SP
Celular

4. Governo adia para 2016 novo acordo
ortográfico
5. Depois de lagartixa, muralista
desenha rato gigante em rua de SP

1. Norma do TJ obriga cartórios de SP a
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Para o juiz federal, os vinte relógios de Abadia estão sujeitos às duas hipóteses, pois
trata-se de relógios caros, que necessitam de atos contínuos de manutenção --como
limpeza, lubrificação, polimento e regulagem, entre outros-- para que não percam o seu
valor de mercado.

2. Gerente diz ter sofrido ataque
homofóbico em São Paulo

TV
ÍNDICE

LEILÕES FÍSICOS E ELETRÔNICOS

1. Norma do TJ obriga cartórios de SP a
registrar casamento gay

Os leilões dos dias 24 de setembro e 8 de outubro serão realizados às 14h30, em
pregões físicos e eletrônicos, simultaneamente.

2. PF apura suposto desvio de R$ 8,1 mi
com fraudes em plantões de médicos

Os lances on-line poderão ser feitos no site da empresa Superbid Gestor Judicial,
mediante pré-cadastro.

Confira: a partir de 10x de R$ 68,36

Os físicos serão realizados no auditório do Fórum Criminal da Justiça Federal, localizado
na alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, bairro Cerqueira César, em São Paulo.
BENEFÍCIOS ON-LINE
Na decisão que determinou a alienação dos bens, o juiz disse haver inúmeras vantagens
de se realizar também leilões eletrônicos.
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Entre os motivos elencados, estão a ampla divulgação, pois as informações sobre os bens
são divulgadas na internet, o maior número de potenciais compradores, que podem fazer
seus lances de qualquer lugar do Brasil, a transparência das informações, uma vez que
todos lances são armazenados no sistema, e a probabilidade de que o valor da venda
atinja o de avaliação, em função do aumento do número de arrematantes.
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O juiz fixou em 3% o valor a ser pago à empresa responsável pelo leilão on-line, caso o
arremate vencedor seja feito eletronicamente. O percentual será acrescido ao valor do
lance e ficará a cargo do comprador, para que não haja prejuízo para o acusado.
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Caso das latas de maconha não é lenda urbana, defende autor
"O Fim da Guerra" viaja mundo na busca por soluções para maconha
Livro mostra como manter os jovens longe das drogas
Fernandinho Beira-Mar é um mero varejista; leia trecho de "O Narcotráfico"
Coleção de idiomas "15 Minutos" ganha desconto de 30%
Dicionário Houaiss de R$ 269,00 por R$ 193,00; economize!
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Próximos da morte, pacientes valorizam a amizade
Guilherme de Pádua mente ao pedir perdão, diz autor de 'Não Minta Pra Mim!'
Em livro, professor de farmacologia de Oxford narra história das drogas
Venda de 'O Livro Maldito' pode ser proibida no Brasil
Confronto entre PCC e PM na Baixada Santista é recorrente, diz livro
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PM prende três suspeitos de roubar empresa na zona norte de SP
Quase dois meses após demitir 113, Passaredo não pagou rescisões
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Pista de Cumbica fecha para obras em 2013, com impacto nos voos
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Biógrafo conta a trajetória do papa mais infame da história
Planeje 2013 com 13º, não com simpatias; ouça consultora
'Trabalhar demais' é um dos principais lamentos de pacientes terminais
Minhocão é o desastre urbanístico da ditadura, diz autor
Massacre do Carandiru pariu o PCC, diz Drauzio Varella
Coleção de idiomas "15 Minutos" ganha desconto de 30%
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Conheça Sydney
Quer diversão e praias imperdíveis? Aproveite os preços e vá p/ Sydney.
www.tam.com.br

Compre HBF no Lets
Moda HBF Streetwear Masc. e Fem. com Preços Excelentes. Compre Agora
www.UseLets.com.br

Precisa Criar um Site?
Site profissional. Pague em até 12x no boleto bancário. (011) 2373-3437
www.foxsolution.com.br
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