
Para as gerações que têm menos
de40anos, aPanair semantémvi-
va apenas nas asas de Elis Regina,
que imortalizou a canção Conver-
sando no Bar, de Milton Nasci-
mento e Fernando Brant. Pouco
se escreveu sobre aquele que é um
dos mais espantosos casos de ani-
quilação de pessoa jurídica na his-
tória do capitalismo nacional.

“Opatrimônio foi todoviolado,
roubado,destruído, porqueosmili-
tares não gostavam dos acionis-
tas”, escreve o ex-ministro da Jus-
tiçaSauloRamosnoprefáciodo li-
vrodeDaniel Sasaki, “PousoFor-
çado: a história por trás da des-
truição da Panair do Brasil pelo
regime militar”.

Como se não bastasse o fato de
osmilitaresnãogostaremdosacio-
nistas da Panair, a medida foi deli-
berada para beneficiar a Varig.
“Os militares desejavam benefi-
ciar o concorrente Ruben Berta,
que claramente corrompeu os bri-
gadeiros encarregados da execu-
çãodocontratodeconcessãode li-
nhas aéreas”, escreve Ramos no
prefácio. “Ruben Berta fora infor-
mado antes do Diário Oficial.”

Além do livro de Sasaki, que
permanece inédito, há o “Nas
Asas da História”, um nostálgico
apanhado fotográfico lançado em
1996pela editoraAgir.Documen-

tário do cineasta Marco Altberg e
sua mulher Maisa Rocha Miran-
da, sobrinhadeCelso,deve ser lan-
çado no segundo semestre.

Um outro livro, com “causos”
daPanair, sem data depublicação,
está sendo reunido por membros
da“FamíliaPanair”.AFamíliaPa-

nair é um grupo de ex-funcioná-
rios que se reúne toda última quar-
ta-feira de cada mês, há 40 anos.
“Nunca falhamos”, garante o co-
mandanteLucasMonteirodeBar-
ros Bastos, que tinha 20 anos de
Panair quandoa empresaparou de
voar. Todo ano, no aniversário da

empresa, uns 300 ex-funcionários
fazem festa. “A empresa sempre
nos tratoucomofilhos, por isso so-
mos uma família”, diz Bastos.

Dentre os casos lembrados nas
conversas que deverão ser reuni-
dos no livro, não faltam histórias
do vôo que trouxe a seleção cam-

peãnaSuéciaem1958,oudoprín-
cipe d. João de Orleans e Bragan-
ça, que começou piloto e se tor-
nou vice-presidente da empresa.

A família Panair tampouco se
esquece dos tempos em que a
Amazônia foi desbravada e inte-
grada ao País. Nas asas da compa-
nhia, além de remédios, chegava
o progresso, com suas estações de
radiotelegrafia e agências flutuan-
tes. Ou dos tempos da 2.ª Guerra,
quando a empresa construiu aero-
portos na costa nordestina – na

época tinham importância estraté-
gica para os Estados Unidos e ho-
je são base do turismo na região.

Mais de 300 volumes com-
põem os processos da Panair que,
segundo o escrivão do fórum do
Riode Janeiro, se empilhadosche-
gariam a 10 metros de altura. Sa-
saki achou a papelada fora de or-
dem e em deterioração. “Os docu-
mentos estavam em um banheiro
úmido, apodrecendo, e foram sal-
vosporumafuncionáriaqueos co-
locou em sacos plásticos.”● M.B.

AVIAÇÃO

Mariana Barbosa

A possibilidade de o governo fe-
deral fazer um encontro de contas
com a Varig, compensando crédi-
tos pela indenização de perdas
provocadas por planos econômi-
cos com dívidas da companhia
com a União, um acerto de cerca
de R$ 3 bilhões, acendeu as luzes
da Panair. Fechada há exatos 40
anos por um decreto da ditadura
militar, a Panair luta até hoje na
Justiça por um ato de reparação
moral do governo federal, sem
contar os inúmeros processos de
indenizaçãomaterial de monta in-
calculável. “O governo não pode
discutir o acordo com a Varig
sem fazer uma reparação históri-
ca com a Panair, ainda que a de-
manda da Varig seja justa”, afir-
maRodolfoda RochaMiranda, fi-
lho de Celso da Rocha Miranda,
que, junto com o empresário Ma-
rio Wallace Simonsen, era dono
da Panair do Brasil.

Subsidiáriada americanaPanA-
merican e fundada em 1930, a Pa-
nair foi nacionalizada por Getúlio
Vargas e, em 1961, comprada por
Rocha Mirandae Simonsen.O úl-
timo, na época, era o homem
mais ricodo País, dono daTVEx-
celsior e também da Comal, a
maior empresa de exportação de

café do Brasil na época em que a
venda externa do grão respondia
por dois terços da nossa pauta.

A Panair era a maior e mais ad-
mirada empresa de aviação do
País. Responsável pela constru-
çãode praticamente todos os aero-
portos das Regiões Norte e Nor-
deste, dona de uma rede de torres
e rádios que dava suporte aos
aviões e também da maior oficina
de motores de aviação, a Panair
era o símbolo do País no exterior,
sua marca mais famosa. Mas seus
donos cometeram o “pecado” de
não apoiar a ditadura militar.

No dia 10 de fevereiro de
1965, o ministro da Aeronáutica,
brigadeiro Eduardo Gomes, cas-
sou as linhas da Panair e determi-
nou que suas linhas internacio-
nais fossem assumidas pela Va-
rig. E a empresa de Ruben Berta
já estava com os aviões prontos
para realizar os vôos da Panair na
mesma noite da cassação.

No ainda inédito “Pouso For-
çado: a história por trás da des-
truição da Panair do Brasil pelo
regime militar”, o pesquisador
Daniel Leb Sasaki aponta vários
fatoresque levaramogoverno mi-

litar a cassar as linhas da Panair.
Em primeiro lugar, conta Sasaki,
a ditadura levou ao poder inimi-
gos de Simonsen e Rocha Miran-
da.AlémdaPanair, todososnegó-
cios dos dois empresários foram
boicotados e seus familiares, per-
seguidos.

Os militares tampouco viam
com bons olhos o fato de uma in-
fra-estrutura estratégica – como
osaeroportos, a redede comunica-
ção e a oficina de turbinas – estar
emmãos privadas. Com o chama-
do decreto Panair, a rede de aero-
portos se transformou em Infrae-
ro, as antenas e rádios passaram a
ser controladas pela Aeronáutica
e a oficina, Celma, virou estatal
depoisde invadidapor tropasmili-
tares (privatizada em 1991, hoje é
umadivisão da General Electric).

Naépoca, ogoverno militar jus-
tificou a cassação com o fato de
que a empresa estava endividada.
“Nos anos 60, todas as empresas,
sem exceção, viviam uma crise,
e, dentre elas, a Panair era aque ti-
nha melhores chances de recupe-
ração”, afirma Sasaki. “O patri-
mônio da Panair superava em
muito sua dívida, situação bem di-
ferente daquela emque hoje se en-
contra a Varig.”

Desprovida de sua principal
fonte de receita, a Panair requereu
concordata logo após a cassação
das linhas. Inconformado, o mi-
nistro da Aeronáutica foi pessoal-
mente à 6.ª Vara Cível do Rio.
Proibiu o juiz de deferir o pedido
e mandou decretar a falência. Co-
mo não apareceu nenhum credor
para requerer falência, o brigadei-
ro providenciou um protesto do
Bancodo Brasil.Ao longodo pro-
cesso, opatrimônio foi sendo dila-
pidado, mas mesmo assim a mas-
sa falida da Panair conseguiu sal-
dar todas as suas dívidas e, ainda
por cima, gerar lucro.

Alguns aviões foram arrenda-
dos para a Varig e a Cruzeiro e,
com a receita, todos os 5 mil fun-
cionários foram indenizados. Em
1969, a empresa ganhou uma
ação de revisão dos valores do ar-
rendamento, que foi retrucada
com um decreto confiscando as
aeronaves. Desta vez, a União in-
denizou a empresa, mas com um
valor superior a sua dívida. Com
a diferença em caixa, os advoga-
dos da Panair solicitaram a sus-
pensão da falência. “Um dia antes
da audiência, porém, surgiu uma
novadívida com aUnião e, emse-
guida, o governo baixou um de-
creto arbitrário impedindo empre-
sas aéreas de entrar em concorda-
ta”, diz Sasaki.

Ironicamente, a reparação des-
se decreto, com a permissão para
as aéreas entrarem em concorda-
ta, prevista na nova Lei de Falên-
cias que entra em vigor em mea-
dos de junho, partiu de uma pres-
são política para beneficiar justa-
mente a Varig. ●

Donos da empresa
não deram apoio
à ditadura militar e
acabaram punidos

AjudaàVarigdáesperançasàPanair
Companhia aérea fechada há 40 anos pela ditadura luta até hoje na Justiça por reparação moral e material do governo federal

BATISMO – Primeiro vôo da Panair para a Europa, em 13/9/1947

BELEZA – Vôo para Manaus leva a miss Brasil Terezinha Morango

Lembrançasempoucos livros enavozdeElis
Muitopouco foi escrito sobre a história daPanair,mas ex-funcionários recordamosbons temposda empresa

EXPECTATIVA - Rodolfo Rocha Miranda, filho de um donos da companhia, cobra do governo federal uma reparação histórica

ENCONTRO MARCADO - Comandante Lucas Monteiro de Barros, ex-piloto da Panair, que se reúne com ex-funcionários há 40 anos
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