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UE BOM GOSTO ESSE
Abadia tem", falou uma mu-
lher, visivelmente deslum-

brada, enquanto passava os olhos na
prateleira de relógios - eram cem ao
todo, de marcas como Cartier, Rolex e
Bulgari. E que ficha corrida tinha o ex-
dono dos pertences. Apontado pela
Drug Enforcement Administration, a
agência antidrogas dos Estados Uni-
dos, como um dos cinco homens mais
perigosos do mundo, Juan Carlos Aba-
dia é acusado de ordenar 315 assassi-
natos. No Brasil, foi denunciado por la-
vagem de dinheiro, uso de documento
falso, formação de quadrilha e corrup-
ção ativa. Preso em agosto do ano pas-
sado em São Paulo, o ameaçador trafi-
cante, na semana, foi ofuscado pelo

consumidor voraz. Por determinação
da Justiça, os bens que ele comprou
com o dinheiro do narcotráfico e que
foram apreendidos pela Polícia Fede-
ral foram vendidos em São Paulo num
evento quase surreal, misto de bazar e
leilão. Nas prateleiras armadas no Joc-
key Club, havia de tudo, de cuecas Dol-
ce & Gabbana e calcinhas Victoria's Se-
cret a bolsas Louis Vuitton, sapatos
Gucci, relógios Cartier... O clima era de
feirão chique, com direito a pechinchas
apetitosas. Mas rendeu. Apenas as
roupas e eletrodomésticos vendidos no
bazar renderam R$ 200 mil, revertidos
para instituições de caridade. Com o
leilão de objetos mais valiosos, o total
arrecacado chegou a R$ 1,1 milhão.

Até aí, tudo bem. É louvável que a
fortuna de um criminoso, dono de um
patrimônio de R$ l bilhão, seja trans-

ferida para quem precisa de ajuda. O
problema é outro. O que era para ser
apenas um evento beneficente tornou-
se um espetáculo burlesco. No dia de
abertura do bazar, pessoas disputaram
a tapa um lugar- na fila para pegai' a se-
nha que dava direito à entrada. As de-
zenas de cuecas usadas de Abadia -
sim, usadas - acabaram em questão
de minutos. "Esse comportamento é
patológico, é um fetiche muito estra-
nho", disse, entre surpreso e feliz, Lu-
cien Delmonte, um dos organizadores
do bazar e presidente da Fundação Ju-
lita, que receberá parte dos recursos.
As pessoas não compraram apenas
porque eram produtos de grife. No
fundo, o que elas estavam adquirindo
era a marca menos glamourosa, a Aba-
dia. O resultado? No leilão da noite da
quarta-feira 9, por exemplo, um reló-

DINHEIRO/660-16/04/2008



gio Bulgari foi vendido para um em-
presário por R$ 97 mil. Um Audemars
Piguet saiu por R$ 41 mil. "Minha mu-
lher acha que já está mais do que na
hora de eu andar com um relógio de
grife", disse Pedro Batista Vieira, dono
de uma pequena fábrica de calçados.
Ele estava disposto a gastar até R$ 20
mil, embora não soubesse a cotação de
mercado dos relógios leiloados.

O leilão aconteceu no recinto de ar-
remates do Jockey, um salão circular
com um tanque de areia no centro.
Num certo sentido, parecia um pica-
deiro, algo bem apropriado ao circo
que se formou ali. Alguns itens expos-
tos, como um televisor de 72 polegadas
(vendido a RS 8,8 mil) e bicicletas de
competição (até R$ 10 mil), podiam ser
tocados pelas pessoas. No lado de fora
do salão ficaram dois dos carros do cri-

minoso, também disponíveis para
quem quisesse apreciá-los de perto.
Policiais federais com coletes à prova
de balas cercavam os veículos. "Só o
som dessa Rural custou RS 20 mil",
informou um deles. O jipe Willys Over-
land, todo sujo de barro ("será que é
sangue?", perguntou alguém), foi ven-
dido por R$ 27.800 para o comerciante
José Antônio Santana. Por que ele
comprou? "Sou um colecionador", dis-
se. Para ele, um carro que foi de um su-

jeito como Abadia é motivo de orgulho.
E item de colecionador.

A platéia deleitou-se com espuman-
tes italianos servidos à vontade, uísque
12 anos e petiscos diversos. Os lances
partiam, sobretudo, de gente visivel-
mente, identificada como emergente,
feliz de poder comprar marcas de pri-
meira linha para, com elas, exibir sua
ascensão social. "O mérito do evento é
mostrai1 que é possível tomar algo
ruim numa coisa positiva", afirmou o
juiz Fausto Martin De Sanctis, que
proferiu a sentença que condenou Aba-
dia a 30 anos de cadeia. Algumas pes-
soas chegaram a sentir uma certa at-
mosfera negativa, mas relevaram. In-
teressado nas bicicletas de competição,
o empresário Renato Louveira resu-
miu o evento em uma frase: "A energia
é ruim, mas os produtos são bons." H
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