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Super Fazendas da Novela “O Rei do Gado” vão a leilão
A quebra do “Boi Gordo” ficou nacionalmente conhecida por ser um dos maiores
casos de falência envolvendo pirâmides financeiras no Brasil
As fazendas leiloadas serviram de cenário para a famosa novela “O Rei do Gado”
A Massa Falida das Fazendas “Boi Gordo”
arrecadou mais de R$ 317 milhões em seu
último leilão de terras. Cerca de R$ 305 milhões
vieram do pregão com a principal fazenda, cuja
extensão equivale aproximadamente à área
urbana da cidade de São Paulo, cerca de 135
mil hectares. Outros R$ 12 milhões, com a
venda de 17 lotes. A área tem nascentes, pistas
de pousos, áreas para plantio e pastos.
“Boi Gordo” pediu falência em 2004 deixando,
em valores atualizados e com correção
monetária, dívidas de R$ 4 bilhões. A quebra
das Fazendas “Boi Gordo” ficou nacionalmente conhecida por ser um dos maiores casos de
falência envolvendo pirâmides financeiras no Brasil. Cerca de 70% dos investidores era gente
comum e desconhecida, que aplicou menos de R$ 25 mil no negócio, que prometia alto retorno
com a engorda de bois.
As fazendas leiloadas serviram de cenário para a famosa novela “O Rei do Gado”. Parte são
áreas de reserva, mas uma ampla parcela inclui terras produtivas, algumas próximas aos
centros urbanos, mas próprias para o cultivo agrícola, especialmente grãos, e para pecuária.
O poder Judiciário, promotoria e síndico da Massa Falida trabalharam por dois anos e meio, em
conjunto, para redirecionar o tratamento do que consideram a joia do espólio do “Boi Gordo”.
Antes deste último leilão, já tinham vendido 11 fazendas. Pagaram pendências trabalhistas e
tributárias e restou R$ 160 milhões em caixa para ressarcir investidores.

Saiba mais sobre a Marangatú, acessando nosso instagram:
https://www.instagram.com/ganaderiaconmarangatu/
via computador ou telefone.
E vem aí nossa página no Facebook!
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