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Justiça Federal em SP autorizou fotos dos 20 relógios de colombiano.
Acervo de R$ 2 milhões foi comprado com o tráfico e será leiloado.
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Entre os relógios há exemplares das marcas
Cartier, Rolex e Bvlgari (Foto: Guilherme Tosetto/G1)
A Justiça Federal de São Paulo exibiu nesta quarta-feira (12) a coleção milionária de 20 relógios importados do megatraficante colombiano Juan
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Carlos Ramirez Abadia que será leiloada no dia 24 deste mês e em 8 de outubro. Os exemplares de luxo que poderão ser arrematados pertenciam
ao criminoso, que foi preso pela Polícia Federal em agosto de 2007, num condomínio fechado de alto padrão na Grande São Paulo. No ano
seguinte, ele foi extraditado para os Estados Unidos.
saiba mais
VEJA FOTOS DOS RELÓGIOS DE ABADIA QUE SERÃO LEILOADOS
Justiça de SP irá leiloar relógios de traficante colombiano
Abadia é condenado a 30 anos de prisão
Documentos inéditos revelam detalhes da vida de Juan Carlos Abadia
Os relógios, de marcas famosas como Cartier, Rolex, Bvlgari e Audemars Piguet, foram apreendidos e irão a leilão porque foram considerados
produtos de delito de tráfico internacional de drogas e objeto de crime de lavagem de dinheiro. De acordo com a assessoria a Justiça Federal, o
acervo de Abadia está avaliado em mais de R$ 2,1 milhões. A peça mais cara do colombiano é um Audemars Piguet. O lance mínimo para este
relógio dourado, que já esteve no pulso do maior traficante de drogas detido no Brasil, é de US$ 219 mil (R$ 443,28 mil).
Peça mais cara
O objeto mais barato a ser leiloado é um Cartier Automatic Swiss, com fundo perolado, cotado em R$ 9.450. Segundo o juiz Marcelo Costenaro
Cavali, a alienação dos objetos foi feita por conta do tempo decorrido desde a apreensão deles e da dificuldade de conservação.

Vista da parte traseira de relógio da marca Audemars
Piguet. Peça é avaliada em US$ 219 mil, a mais cara
da coleção (Foto: Guilherme Tosetto/G1)
Caso a condenação de Abadia seja revertida em instâncias superiores, o valor dos relógios será devolvido a ele, uma vez que a quantia arrecadada
será guardada em uma conta judicial. O colombiano foi condenado a 30 anos de prisão em 2008, quando foi julgado. Ele é conhecido como o
chefe de um cartel de drogas, e foi considerado culpado por crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e uso de
documentos falsos.
O leilão será feito simultaneamente em um pregão físico e em um eletrônico. Os lances poderão ser oferecidos após a realização de um
pré-cadastro no site da empresa Superbid Gestor Judicial.
Segundo o juiz Cavali, leilões eletrônicos, como o que será realizado, são vantajosos por conta da ampla possibilidade de divulgação e a
transparência decorrente. A expectativa é que o valor da venda dos relógios atinja o de avaliação, isso por conta do aumento do número de
arrematantes.
Para aqueles que preferem acompanhar os pregões pessoalmente, eles serão realizados no auditório do Fórum Criminal da Justiça Federal, na
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, nos Jardins.
RELÓGIOS

COTAÇÃO

Audemars Piguet

US$ 219 mil (R$ 443,28
mil)

Franck Muller Geneve

US$ 190 mil (R$ 384,58
mil)

Cartier Swiss

US$ 189 mil (R$ 382, 55
mil)

Rolex Geneve Swiss

R$ 185.699

Rolex Oyster Perpetual Datejust Chronometer Officialiy
Certified Swiss

R$ 112.722

Cartier Automatic Swiss

R$ 73,5 mil

Chopard Geneve

US$ 36 mil (R$ 72,87 mil)

Cartier Quartz Water Resistant Swiss

R$ 63 mil

Bvlgari

R$ 54 mil

Bvlgari Automatic Swiss

R$ 54.198
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COTAÇÃO

Cartier Paris Swiss

R$ 52.280

Cartier Mecanique Water Resistant Swiss

R$ 52,5 mil

Bvlgari Platinum Automatic Swiss

R$ 43 mil

Breitling 1884 Swiss

R$ 39 mil

Jaeger-LeCoultre Chronographe

R$ 32 mil

Cartier Automatic T Swiss Made T

R$ 31,5 mil

Bvlgari Automatic S.Swiss Made S

R$ 31, 5 mil

Chopard Geneve

US$ 15 mil (R$ 30,36 mil)

Piaget

US$ 11,2 mil (R$ 22,67
mil)

Cartier Automatic Swiss

R$ 9.450 mil

TOTAL

R$ 2.170.659

Essa não será a primeira vez que a Justiça vai leilar os bens que haviam sido adquiridos por Abadia. Parte de seus pertences foi a leilão em abril
de 2008 no Jockey Club, na capital paulista. Na época, foi arrecadado R$ 1,1 milhão por carca de 3 mil objetos. Entre os itens mais curiosos
estavam cuecas de grifes caras, um pé-de-cabra e objetos com a marca 'Hello Kitty', que foram da mulher do traficante.
Há cinco anos, um relógio que foi do colombiano acabou arrematado por R$ 97 mil. Uma bicicleta foi levada por R$ 10 mil e televisores foram
vendidos por lances de R$ 8 mil a R$ 2,7 mil.
tópicos:
São Paulo
veja também
Quatro morrem baleados em crimes na Zona Sul de SP, diz PM
Oito foram atingidos por disparos durante a madrugada desta quinta. Crimes aconteceram no
Jardim das Flores e no Capão Redondo.
13/09/2012
Policial civil morre após trocar tiro com colegas na Zona Norte de SP
Sem saber, duas equipes trabalhavam em uma mesma investigação. No momento de fazer o
flagrante, elas entraram em conflito.
13/09/2012
Presos e internos da Fundação Casa poderão votar em SP
Segundo o TRE, serão instaladas 89 seções eleitorais especiais. Ao todo, 1.068 eleitores estão
em presídios e 3.877, na antiga Febem.
12/09/2012
Alunos depredam escola e são levados a delegacia em SP
Confusão começou na tarde desta quarta, na Escola Estadual São Paulo. Apesar de tumulto,
aulas do período noturno não foram canceladas.
13/09/2012
LINKS PATROCINADOS

Leilão Mobiliário 90%OFF
Móveis Sofisticados com Descontos. Compre Lindos Móveis Aqui!
www.Sold.com.br
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