




discórdia entre os irmãos e, aprovei-
tando essa discórdia, desvalorizar a
companhia para vendê-la na baixa e
ganhar uma bela comissão.

Como eles fazem isso?
Por exemplo: ele diz que a empresa
tem contingências com fornecedo-
res, que, aliás, somos eu e meu ir-
mão. Nós temos terras onde planta-
mos cana, que fornecemos para a
produção de cachaça na Müller.

Que contingências são essas?
São contingências que ele não explica
e a Price, que audita a companhia há
anos, nunca enxergou. Ele nunca pre-
cificou essa contingência, nem mesmo
questionado pelo conselho de adminis-
tração. Ele quer diminuir o valor da
companhia para f orçar a venda. Pois
eu falo: eu não vou vender minha par-
te. Essa estratégia dele é antiga. Fui
presidente da Müller por mais de 25
anos, conheço a situação da empresa e
não será ele que dirá como é minha
companhia. Ele não tem capacidade
para isso. A Aggrego possui uma
agenda oculta nas empresas.

Eles já ofereceram a Müller para
possíveis compradores?
Não. A estratégia deles é diferente.
Eles querem me sufocar financeira-
mente para me forçar a vender mi-
nha parte. Mas não vendo.

Quais problemas?
Como eu e meu irmão somos, num
mesmo condomínio, fornecedores de
cana para a Müller, eles alegam que
não havíamos assinado alguns con-
tratos e assim faltaria matéria-pri-
ma para a produção. Só que eu des-
cobri que mais de cinco mil tonela-
das de cana foram jogador fora. Le-
vamos um fis-
cal ao local e fi-
zemos uma ata
notarial. Isso
tudo para que o
condomínio
não desse lucro
e eu tivesse pro-
blemas finan-
ceiros. Mas en-
caminhei essa
denúncia para o Ministério Público,
pois essa ação dilapida meu patri-
mônio e de menores de idade, como
meu filho e minha neta.

Mas, ao atingir o condomínio,
eles também atingem seu irmão.
Se eles são aliados, não há uma
contradição?
Minha avaliação é de que o Benedi-
to está agindo em prejuízo dele mes-
mo. Talvez eles pensem que esse pre-
juízo pode ser compensado se eu
vender minha participação por um
preço baixo. O D'Utra Vaz criou um
terceiro eixo de poder na compa-
nhia. Eles, da Aggrego, utilizam as
desavenças entre mim e meu irmão
para, estabelecer esse terceiro eixo.
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