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Ministro espera que um acordo com a TAM seja assinado 'dentro de alguns dias'  
  
O ministro da Defesa, José Viegas Filho, afirmou ontem que a Varig "corre o risco de fechar" caso 
a fusão com a TAM não se concretize, em advertência aos funcionários da companhia que 
protestam contra a aproximação das duas empresas. Viegas esteve reunido ontem das 16h às 
19h com os novos membros do Conselho Curador da Fundação Ruben Berta, controladora da 
Varig, que assumiram o cargo no fim de maio.  
 
Embora o governo não esteja participando diretamente da assinatura dos contratos entre a Varig 
e a TAM, a expectativa do ministro é que "dentro de alguns dias" seja fechado um acordo que 
assegure a intenção das duas na operação, restando apenas alguns entendimentos jurídicos para 
serem concluídos. "O momento de negociação substantiva está concluído", comentou Viegas.  
 
O ministro reconhece que é direito dos funcionários da Varig se colocarem contra o acordo. Mas, 
para ele, isso não ajuda em nada. "O que eles querem? Se não houver a fusão, qual a solução?", 
questionou o ministro, acentuando que se não houver acordo, a empresa corre o risco de 
simplesmente acabar.  
 
Pela manhã, os curadores da FRB se reuniram no prédio da entidade em Brasília, onde 
confirmaram o nome do novo presidente do conselho. Conforme o Estado adiantou ontem, o 
diretor de Operações da Varig, Carlos Luiz Martins, foi confirmado no cargo deixado vago por 
Norberto Hoffman. Para completar o total de sete curadores foi convidado João Luiz de Souza, 
atual presidente da VarigLog.  
 
Salários - A Varig decidiu pagar nesta sexta-feira a parcela restante de 50% do salário de abril 
dos funcionários com renda acima de R$ 1,5 mil. No mesmo dia, deverá ser pago o salário 
integral de maio para quem recebe até R$ 800. Ontem, funcionários da Varig fizeram nova 
passeata no Rio, do Aeroporto Santos Dumont até a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro, onde os manifestantes entregaram um plano de reestrurução da empresa a um grupo de 
deputados. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 12 jun. 2003. 


