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Dois imóveis que pertenceram à Pozzani serão leiloados em pregão eletrônico, no
dia 31 deste mês. Juntos, renderão quase R$ 15 milhões - dinheiro que deverá ser
depositado na conta específica para pagamento dos credores. Nesta conta, a verba
existente daria conta de 70% da dívida com os trabalhadores. Entretanto, o
processo está na Justiça.
"Trabalhei 23 anos na Pozzani. Entrei lá com 14 anos. Era homem de confiança da
família e quando fui demitido, em 2008, estava como encarregado de setores.
Desde então só consegui ficar em uma empresa em Cabreúva por dois anos. Mas
agora sobrevivo com bicos de pintura", conta o ex-cerâmico Vagner Antiqueira
Lopes, 42 anos.
Quando foi demitido da empresa, tinha três meses de salários atrasados, duas
férias para tirar e o 13º salário. Para sobreviver, começou a se endividar com o
banco. "Teve gente que passou fome. Foi uma desumanidade o que fizeram.
Sabemos que existe dinheiro que pagava boa parte da dívida com os trabalhadores,
mas parece que tem gente que ainda não foi habilitada no processo", explica.
Imediato - Segundo o advogado dos trabalhadores, Walter Marciano, ao menos
70% das dívidas poderiam ser pagas com os R$ 7 milhões que já existem na conta
da massa falida. "Os créditos trabalhistas somam R$ 9 milhões. O valor poderia ser
rateado e amortizar cerca de 70% do valor. Não seria necessário esperar a venda de
todos os bens para começar o pagamento", reclama.
Segundo o advogado, existe processo pedindo o pagamento imediato que tramita
na justiça, na 2ª Vara Cível de Jundiaí, com o juiz Henrique Nader. O magistrado
foi procurado pela reportagem para comentar o assunto, mas a assessoria do juiz
informou que ele não poderia atender.

Jardim Bahia, AT:192m², 14mt
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Leilão - Com área total de 9.400 m², o terreno onde antes funcionava a fábrica da
Pozzani tem lance inicial de R$ 11.942.774,73. Um terreno com 2.350 m², também
da empresa, tem lance inicial de R$ 2.904.000,00.
Para
participar
dos
leilões,
basta
efetuar
cadastro
no
site
www.superbidjudicial.com.br e ofertar lances via internet. Os interessados em
conferir o bem antes da compra deverão entrar em contato com a Central de
Atendimento da Superbid Judicial, através do telefone 011-2824-6180 ou
067-2107-0767 ou via e-mail cac@superbidjudicial.com.br.
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