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Presidente da controladora da empresa torna público plano de securitização das dívidas 
 
PORTO ALEGRE - O presidente da FRB-Par, holding controladora da Varig, Gilberto 
Rigoni, disse ontem à Comissão de Representação Externa da Assembléia Legislativa 
do Rio Grande do Sul que tem "fundadas esperanças" na concretização de um plano de 
securitização das dívidas da Varig em 45 a 60 dias. É a primeira apresentação pública 
do polêmico plano, costurado em duas viagens recentes a Portugal, que envolveriam 
1,5 bilhão em recursos e ainda é visto com ceticismo pelos membros da Fundação 
Ruben Berta, entidade que detém o controle acionário do grupo.  
 
A ofensiva de Rigoni ocorre num momento em que sua saída da presidência da FRB-
Par é dada como certa, sobretudo depois que toda a estrutura do Conselho de 
Curadores da fundação - da qual Rigoni também fazia parte - foi destituída, há duas 
semanas. Segundo fontes próximas ao comando da FRB, os novos curadores podem 
solicitar ainda hoje a convocação de uma assembléia para substituir o comando da 
empresa criada para administrar os negócios do grupo.  
 
Na reunião com os parlamentares gaúchos, Rigoni dividiu a palavra com o consultor 
César Palmeira, responsável pela estruturação da operação. O projeto, detalhado pelo 
Estado em 22 de maio, consistiria em obter recursos de instituições financeiras 
européias dando como garantia uma licença de lavra de ouro em Goiás, em jazidas 
pertencentes às famílias Vellasco Lima e Caiado, donas da empresa Mineração Missões 
Ouro Fino.  
 
Palmeira ainda afirmou aos deputados que a quantia envolvida na operação permitiria 
à Varig criar uma empresa de leasing no exterior e trabalhar apenas com aviões 
próprios em sua frota. "Qualquer companhia de aviação mundial só sai da crise se sair 
do leasing", justificou.  
 
O deputado estadual Vieira da Cunha (PDT), que preside a comissão, não pôs em 
dúvida a proposta, "por conhecer a idoneidade" do presidente da FRB-Par, Gilberto 
Rigoni, mas ressaltou que não pode "abraçar" a idéia sem um estudo aprofundado. A 
comissão deverá ouvir na próxima semana o presidente da Varig, Roberto Macedo.  
Associação - Fontes da Varig garantem que as atenções da empresa estão totalmente 
voltadas hoje para o projeto de fusão com a TAM, visto como a única alternativa para 
a sobrevivência da empresa.  
 
Segundo um executivo próximo às negociações, deverá ser assinado até amanhã um 
"acordo de associação" com a TAM, e uma cópia do documento será encaminhada na 
segunda-feira para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES).  
 
O banco espera uma prova de que as duas empresas não vão desistir da fusão para 
intervir a favor da Varig e garantir as operações da companhia até que o processo 
esteja concluído. Até setembro, o rombo no fluxo de caixa da Varig é estimado em 
mais de US$ 100 milhões. 
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