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Grupo Infinity leva R$ 57 milhões do Banestes e quebra

Apesar dos anúncios de dois deputados estaduais, o caso do Grupo Infinity Bio-Energy, criado em 
2006, para fabricar etanol no Espírito Santo, nunca enfrentou uma CPI na Assembléia Legislativa 
do Espírito Santo – ALES. Durante o Governo Paulo Hartung, em 2007, o Infinity levou do Banco do 
Estado do Espírito Santo – Banestes a quantia de R$ 57 milhões (valores de 2007) e seis meses 
depois entrou em declínio, faliu, sumiu e não pagou ninguém.

O pior de tudo, que de uma tacada só, no Norte do Estado, o Inifity, que não pagou os fornecedores 
(entre eles até o vendedor de picolé) no distrito e Cristal, em Pedro Canário, provocou a falência do 
distrito. E de 2008 para cá, mais de mil empresários capixabas ficaram na miséria por causa disso.

Em uma oportunidade, ao ver as desgraças dos fornecedores, o deputado Marcelo Santos (PMDB) 
chegou  a fazer uma pedido em plenário para abertura de uma CPI. O pedido chegou a ser feito 
também pelo deputado Eustáquio de Freitas. Mas nenhuma das propostas foi adiante na ALES.

Em 2008 o Grupo Infinity oficializou a falência, mas lá em São Paulo, porque uma “mão divina” in-
terferiu no processo e não deixou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJES receber e registrar 
a falência do grupo. E só em São Paulo, o grupo conseguiu dar entrada no processo.

Imagine você quantos picolés o credor terá que vender para ir na Justiça de São Paulo acompanhar 
as audiências. Na situação do vendedor de picolé existem outras pessoas, que venderam comida, 
roupas, combustível, deram alojamento e outras coisas mais para o Infinity. Nunca vão conseguir 
receber nada. Estão passando fome.

 O Banestes que foi o maior credor, não sei por determinação de quem, perdeu R$ 57 milhões, que 
já está na divida ativa, que deve estar atualizada hoje em mais de R$ 1 bilhão. E quem vai pagar a 
conta do prejuízo do Banestes! Ainda bem que encerrei minha conta no Banestes bem antes dessa 
encrenca!

Flavio toma posse no Bonfim
O líder comunitário João Flavio Paiva foi empossado ontem, dia 31, na presidência da Associação 
dos Moradores do Bairro Bonfim, em Vitória, com a proposta de bandeira,  a luta por uma nova 
Unidade de Saúde para o bairro. Diversas autoridades municipais marcaram presenças entre elas 
o ex-vereador Toninho Loureiro, o Secretário da Central de Serviços de Vitória e o subsecretário 
Anael. Flávio é uma forte liderança jovem da Capital.

Roubo de tecnologia
Uber demite engenheiro acusado de roubar tecnologia de carros da Google.

Likes
Tribunal suíço condena homem por curtidas difamatórias no Facebook. Se fosse aqui seria quase 
o país todo.

Vitor Silvares na Findes
O procurador do Município da Serra, Vitor Silvares vai assumir o mesmo cargo na Federação das 
Indústrias do Espírito Santo – Findes. Promete muito pelo meu conhecimento.
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