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Pedido de recuperação da distribuidora New
Agro é deferido
Por Kauanna Navarro, Valor — São Paulo

22/07/2019 17h27 · Atualizado 

   

O grupo New Agro, distribuidora de insumos com sede em Balsas (MA), teve seu pedido

de recuperação judicial deferido pela justiça de Balsas no último dia 17 de julho.

Além das dívidas registradas em nome da empresa New Agro Comercial Agrícola, as que

estão em nome dos seus proprietários — os produtores rurais Célio Weiler, Elói Priztel e

Fabio Kanegae — também estão incluídas no pedido.

O endividamento do grupo é de R$ 90 milhões. Do total, cerca de R$ 50 milhões da dívida

está no nome da empresa e R$ 40 milhões em nome dos produtores rurais.
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“O aumento dos custos e a consequente redução da rentabilidade, somados à crescente

inadimplência gerada pela crise atual no mercado, levaram as dívidas do grupo a níveis

impagáveis. A recuperação proporcionará a chance de reorganizar e adequar as dívidas à

sua nova realidade” afirmou, disse Douglas Duek, CEO da Quist Investimentos, que junto

assessora a New Agro.

O grupo maranhense, que comercializa insumos como sementes, adubos, fertilizantes e

defensivos, chegou a faturar cerca de R$ 100 milhões ao ano. Recentemente, porém, viu

seu faturamento cair mais de 30% e seu endividamento ultrapassar os R$ 90 milhões.

Os proprietários, que também são produtores rurais na pessoa física produzindo

principalmente soja e milho, estão confiantes com o plano de recuperação.

A multiplicação de pedidos de recuperação judicial de produtores tem tirado o sono das

tradings e bancos que financiam a safra brasileira de grãos, sobretudo a soja, carro-chefe

do agronegócio no país. Em parte por causa desses pedidos, as tradings anunciaram que

vão diminuir pela metade seus financiamentos da temporada 2019/20, cujo plantio

começará em setembro.

Em junho deste ano, foram aprovados pela Justiça Federal enunciados que podem

facilitar as recuperações judiciais de produtores rurais.

Segundo o advogado Euclides Ribeiro da Silva Junior, do escritório ERS Advocacia, de São

Paulo, os enunciados aprovados pela comissão científica de direito comercial da Justiça

Federal abrem caminho para que recuperações de produtores rurais sem o cadastro

mínimo de dois anos em junta comercial tenham efeito e não possam ser contestadas.

Está em julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o caso do empresário rural José

Pupin, um dos maiores produtores de algodão do país, e de sua esposa, Vera Lúcia

Camargo Pupin. O que for decidido deverá se tornar referência para novas decisões e

servir como base para um entendimento definitivo.



24/08/2020 Pedido de recuperação da distribuidora New Agro é deferido | Agronegócios | Valor Econômico

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2019/07/22/pedido-de-recuperacao-da-distribuidora-new-agro-e-deferido.ghtml 3/5

Mais do Valor Econômico

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

OKINA - SEGREDO JAPONÊS

LINK PATROCINADO

R$ 2.999 - LENOVO.COM

LINK PATROCINADO

DESAFIOMUNDIAL

LINK PATROCINADO

COLÉGIO POLIEDRO

LINK PATROCINADO

FREE HUB

LINK PATROCINADO

PAYDAYVILLE BRAZIL

Dor de artrite nos joelhos atenua com pílula do Japão

Lenovo Ideapad S145 (15.6", Intel)

O que as comissárias de bordo notam sobre você em 3 segundos

Cada um tem uma meta. A nossa é ajudar você a conquistar a sua.

Garçonete passa bilhete para um homem casado, e só depois esposa entende o que dizia.

Você se revoltará ao descobrir a verdadeira fortuna de William Bonner

Leia em Valor Investe

VALOR INVESTE

VALOR INVESTE

VALOR INVESTE

Indicador diário de atividade chega perto do nível pré-pandemia, diz Itaú

Magazine Luiza: ‘Não se surpreendam com o negócio que podemos comprar'

Estudioso de Stanford aponta semelhanças entre Trump e Bolsonaro

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://guiasaude.me/np1/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriDyrVA#tblciGiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriDyrVA
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=No6FR4-3avnirHOpXr96zIEmvCt7SOJaX6cGbp2FnqRGsmgXUubN__PgTV9AuzfcOT9rW9rR5dWXED7SfUcQcHrXI4oj-y57-9-qgOXvn-cwk0ShXEIq7xDQQVSXWcEw9OfavtHL_AHPqCSzBcw0nkUs163BEYVdSjT6xP7XIoX06ynbUNmH9q3LRLB4OT_psVZh93gEVcawM9xBezuSw_7ZZieAsXLQcZUJpPvaz_Q17qEv14MuPdvE56733-KA1a2D-fvAK1zwmpM6AEoKls7nRwpufdpo0Jfew5DyC_7CRRf7EbQtcTCLCVxyhc_tOqDLl66a0EqTwb1T_jGT8TSAZPhe0ZgohmeiPa6tLK8-dUp1d68pGadNqtdRwcl_BZCtZ0ihU8BXdxr79vr1Nx3U4x4&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lenovo.com%2Fbr%2Fpt%2Flaptops%2Fideapad%2Fideapad-s-series%2Flenovo-ideapad-s145-15iwl%2Fp%2F81XM0002BR%3Fcid%3DCriteo%26utm_source%3DCriteo%26utm_medium%3DPPC%26utm_campaign%3DTrial&tblci=GiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriDQ_D4#tblciGiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriDQ_D4
https://www.desafiomundial.com/comissarias-de-bordo-revelam-secredos-de-aviacao-e-como-realmente-e-trabalhar-para-uma-companhia-aerea/?utm_source=tb&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico-tb&utm_term=O+que+as+comiss%C3%A1rias+de+bordo+notam+sobre+voc%C3%AA+em+3+segundos-https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fhivemedia-images%2Fcreatives%2Fflg%2Foss3zc8h.jpg&utm_content=2919203449&utm_campaign=5781658-tb&utm_source=tb
https://www.colegiopoliedro.com.br/colegio/saopaulo/?utm_source=Taboola&utm_medium=Native%20Ads&utm_campaign=Col%C3%A9gio%202021&tblci=GiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriCdylA#tblciGiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriCdylA
https://rfvtgb.xfreehub.com/worldwide/wanot-ta-pr?utm_medium=taboola&utm_source=taboola&utm_campaign=ta-xf-wanot-s-des-bz-19080&utm_term=editoraglobo-valoreconomico&utm_geo=pr
https://paydayville.com/trending/13-celebridades-e-seu-enorme-patrimonio-liquido-de-uma-olhada-dentro-de-sua-conta-bancaria-william-bonner?utm_source=taboola&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_campaign=5488498&utm_term=Voc%C3%AA+se+revoltar%C3%A1+ao+descobrir+a+verdadeira+fortuna+de+William+Bonner&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fd9663e43ea2870f1ca5c48cc22e5a50a.jpg
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/08/19/indicador-diario-de-atividade-chega-perto-do-nivel-pre-pandemia-diz-itau.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriCArUo#tblciGiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriCArUo
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/08/18/magazine-luiza-nao-se-surpreendam-com-o-negocio-que-podemos-comprar.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriCArUo#tblciGiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriCArUo
https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2020/08/19/estudioso-de-stanford-aponta-semelhancas-entre-trump-e-bolsonaro.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriCArUo#tblciGiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriCArUo
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/24/cni-atividade-da-industria-da-construcao-melhora-e-impulsiona-confianca-dos-empresarios.ghtml


24/08/2020 Pedido de recuperação da distribuidora New Agro é deferido | Agronegócios | Valor Econômico

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2019/07/22/pedido-de-recuperacao-da-distribuidora-new-agro-e-deferido.ghtml 4/5

CNI: Atividade da indústria da
construção melhora e impulsiona
confiança dos empresários

Com a alta de julho, a utilização da capacidade
operacional recupera a maior parte da queda de março
e abril
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de todos os Estados anunciarem seus votos
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