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Uma coleção de 1.200 garrafas de vinho do ex-dono do
Banco Santos, Edemar Cid Ferreira, será leiloada no
próximo dia 24. O ex-banqueiro ficou conhecido após
um rombo de R$ 2,3 bilhões que causou a quebra da
instituição que administrava, em 2004. Até hoje, os
credores lutam para receber parte do dinheiro que
perderam.
Edemar foi condenado a 21 anos de prisão por crimes
como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e
gestão fraudulenta, mas ainda aguarda recurso.
A coleção de Edemar Cid Ferreira conta com alguns
dos rótulos mais caros do mundo, como Chateau
D’Yquem, Petrus, Chateau Lafite, Riechbourg,
Echezaux, Vozne Romanée, Champagne Cristal. São
vinhos brancos, rosés, tintos e do Porto. Algumas
garrafas chamam atenção pelo tamanho, como uma
Opus One, de seis litros, da safra de 1980 (com lance
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Os lances iniciais do leilão variam de R$ 555 (16 garrafas de vinho branco) a R$ 11.420 (11 garrafas de
champanhe da marca Cristal).
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