
LIMPANDO $$$ SUJO

Bens de traficantes 
leiloados geram  

arrecadação milionária  
para o Paraná

Paraná foi o responsável 
pela maior parcela de 
venda de itens apreendi-

dos de traficantes e leiloados 
pelo Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. Foram R$ 
2,9 milhões arrecadados nos 
últimos seis meses e que vão 
retornar ao estado para o en-
frentamento do contrabando. 
Mais de 200 itens como carros, 
caminhões e motos foram ven-
didos, ao todo, em cinco leilões 
que aconteceram somente no 
estado.

Realizados pela Secretaria 
Nacional de Políticas sobre 
Drogas do Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública (Se-
nad/MJSP), os leilões aconte-
cem desde outubro de 2019. 
Já foram feitas 26 edições em 
nove estados (PR, RS, SC, SP, 
MG, RJ, MT, ES e TO), sendo 
12 só na região Sul e cinco no 
Paraná. Os bens oriundos do 
tráfico de drogas vão a leilão a 
partir do momento em que o 
juiz do processo autoriza a sua 
alienação, e é a partir daí que a 
Senad entra em cena, retirando 
os bens de depósitos e fazendo 
com que sejam vendidos.

Antes da pandemia causa-
da pelo coronavírus, alguns 
leilões foram realizados pre-
sencialmente, nos estados par-
ticipantes, e outros de forma 
on-line. Porém, já no período 
de isolamento social, os lances 
foram feitos somente de modo 
virtual. O último leilão foi rea-
lizado no dia 30 de abril, com 
lances a partir de R$ 100 reais.

Com os itens já vendidos, 
até 40% do valor arrecadado 
retorna para as polícias dos es-
tados que apreenderam o patri-
mônio. O dinheiro é destinado 
para a compra de equipamen-
tos e viaturas para reforçar a 
proteção durante as operações 
de combate às drogas. A outra 
parte do montante segue para 
o Fundo Nacional Antidrogas 
(Funad), que financia projetos 
de prevenção e de combate às 
drogas.

Segundo o Diretor de Ges-
tão de Ativos da Secretaria Na-
cional de Políticas sobre Dro-
gas, Giovanni Magliano Júnior, 
o fato de o Paraná contar com 
uma área de fronteira explica 
o resultado de ações tão rele-
vante. “As apreensões de bens 

Zilda Carvalhaes Picharski, 
85 anos. Sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal do 
Santa Cândida.
Olinda Da Aparecida 
Bruno Godoi, 85 anos. 
Sepultamento hoje, no 
Cemitério Paroquial Colônia 
Orleans.
Zilda Fernandes Pereira, 88 
anos. Sepultamento hoje, 
no Cemitério Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Paulo Leandro Alves, 90 
anos. Sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal do 
Água Verde.
Amauri Cavalheiro, 80 
anos. Sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal do 
Água Verde.
Fábio Rodrigue Alves, 36 
anos. Sepultamento hoje, 
em local a ser definido.
Orácio Eugênio Azevedo, 
88 anos. Sepultamento 
hoje, no Cemitério Paroquial 
Colônia Orleans.
Lorival Rocha, 69 anos. 
Sepultamento hoje, no 

Cemitério Necrópole 
Ecumênica Vertical.
Suely Genevro Nunes 
Da Silva, 89 anos. 
Sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Santa Cândida.
Rodrigo Festa, 22 anos. 
Sepultamento hoje, no 
Cemitério Paroquial São 
Marcos.
Patrick Mariano Batista, 22 
anos. Sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal do 
Sanda Cândida.
Pedro Rosa, 77 anos. 
Sepultamento hoje, no 
Cemitério Paroquial do 
Umbará.
Isidoro Gruski, 86 anos. 
Sepultamento hoje, no 
Cemitério Paroquial de 
Santa Felicidade.
Ana Maria Kosinski, 70 
anos. Sepultamento hoje, 
no Cemitério Parque São 
Pedro.
Estella Ribeiro de Souza, 81 
anos. Sepultamento hoje, 
no Cemitério Paroquial 

Pedro Fuss, em São José dos 
Pinhais.
José de Salles Padilha, 96 
anos. Sepultamento hoje, 
no Cemitério Comuna 
Evangélica Luterana.
Geraldo Esturrilho, 93 
anos. Sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal do 
Santa Cândida.
Helena Fonseca, 73 anos. 
Sepultamento hoje, no 
Cemitério Municipal do 
Água Verde.
Marco Antônio Bassan, 73 
anos. Sepultamento hoje, 
no Cemitério Municipal São 
Francisco de Paula.
Maria Elvira Ratier Farago, 
87 anos. Sepultada ontem, 
em Curitiba.
Ruy Cerqueira, 88 anos. 
Sepultado ontem, em 
Curitiba.
Terezinha Oliveira de 
Souza,88 anos, Sepultada 
ontem, em Curitiba.
João Pedro Silva Santos, 74 
anos. Sepultado ontem, em 
Curitiba,
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Divulgação

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) 
do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: 
em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados 
somente na modalidade online. Localização do imóvel: CURITIBA - PR. BAIRRO REBOUÇAS. Rua Lamenha Lins, 
n° 1.754. Ap 11 (1°andar) do Edifício Nívea, c/ direito a uma vaga de garagem. Áreas Priv. 82,09m². Matr. 4.715 do 5°RI 
local. Obs.:"O Vendedor teve conhecimento da existência da seguinte ação: Procedimento Comum,  processo nº 
0000460-68.2020.8.16.0194 em tramite na 15ª Vara Cível de Curitiba/PR. O Vendedor responde pelo resultado das ações, 
de acordo com os critérios e limites estabelecidos nas Condições de Venda dos Imóveis constantes do edital."Ocupado. 
(AF). 1º Leilão: 05/06/2020, às 15h. Lance mínimo: R$ 545.887,90 e 2º Leilão: 10/06/2020, às 15h. 
Lance mínimo: R$ 190.513,48 (Caso não seja arrematado no 1º leilão) Condição de pagamento: à vista, mais 
comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o 
Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de 
realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da 
dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis 
disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ONLINE”

(caso não seja arrematdo no 1º Leilão)

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 05/06/2020 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 10/06/2020 Às 15h.

em estados localizados em re-
gião de fronteiras tendem a ser 
ainda maiores, resultado da 
integração feita entre as forças 
policiais nas ações de combate 
ao tráfico na região”, explicou.

Todos os leilões realizados 
até aqui arrecadaram um total 
aproximado de R$ 10 milhões 
de reais. A região Sul foi a res-
ponsável por quase 50% des-
se montante com a venda de 
368 ativos, entre carros, cami-
nhões, motocicletas e outros 
bens apreendidos do tráfico. 

Os três estados juntos arreca-
daram R$ 4,6 milhões, sendo 
R$ 1,4 milhão referente ao Rio 
Grande do Sul e R$ 342 mil de 
Santa Catarina.

Os valores são destinados ao 
Funad e investidos em progra-
mas de segurança pública e em 
políticas de combate às drogas. 
No início deste ano, R$ 13 mi-
lhões do Fundo foram destina-
dos para a compra de equipa-
mentos de radiocomunicação. 
As torres foram instaladas na 
fronteira entre o Brasil e o Pa-

raguai e estão sendo utilizadas 
por agentes de segurança que 
atuam no Programa Nacional 
de Segurança nas Fronteiras e 
Divisas   o VIGIA, da Secretaria 
de Operações Integradas da 
pasta (Seopi/MJSP).

“A receita decorrente da 
venda dos ativos apreendidos 
coopera para o enfrentamento 
das organizações criminosas 
e fortalece a segurança no lo-
cal, favorecendo ainda mais as 
apreensões”, finalizou Maglia-
no Júnior.
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